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 املقدمة
للســــلطة م 2017الســــنوي عــــن العــــام  تقريــــره يســــر ديــــوان احملاســــبة أن يقــــدم  

لســنة  19مـــــــن القـــــــانون رقـــــم  53التشــريعية بالدولــة الليبيــة وفقـــا املـــــــادة رقــم 

ــه وأهــم املالحظــات     ،احملاســبةبإعــادة تنظــيم ديــوان   م 2013 ــائج أعمال متضــمنـا نت

 اخلاضعة لرقابته وتوصياته باخلصوص.حول اجلهات 

حتســنـا ملحوظــا يف مــوارد الدولــة النفطيــة عــن ســابقه األمــر     م 2017شــهد العــام  

ــتم اســتغالله يف حتســني األوضــاع االقتصــادية علــى املســتويني الكلــي         ــذي ي ي ال

مــن هــذا التحســن يف لفــيض العجــز احلكــومي    واجلزئــي إمنــا متــف االســتفادة   

 وتعزيز االحتياطيات.

كمــــا أن اســــتمرار حالــــة االنقســــام السياســــي بوجــــود حكــــومتني ومصــــرفني        

مركــزيني وغيــاب الســلطة التشــريعية املمثلــة يف جملــس النــواب )وفــق االتفــاق    

السياســي( عــن دورهــا يف الرقابــة واملســاءلة لســلطات وأجهــزة الدولــة التنفيذيــة،   

إلضـــافة اس اســـتمرار املخـــاطر األمنيـــة وشـــح املـــوارد االمـــر الـــذي جعـــل ديـــوان با

 واالستقالل واحلياد.هنية احملاسبة يعمل يف بيئة استثنائية حافظ فيها على امل

ــى         ــادرة مــن خــالل الرتكيــز عل انــتهج الــديوان يف ظــل هــذه الظــروف أســلوب املب

صـون املـال العـام مـن خـالل      احتياجات الدولة الطارئة وأولويات دعم االسـتقرار و 

توجيـــه املهـــام الرقابيـــة  ـــو األهـــداف املرحليـــة وتقـــديم التوصـــيات واملقرتحـــات  

االستشــارية ملتخــذي القــرار بالدولــة مبــا يســاهم يف تغــيري وتصــحيح السياســات      

ــك         ــتعينـا يف ذلــ ــوارد مســ ــادل للمــ ــع العــ ــام والتوزيــ ــال العــ ــتعمال املــ ــيم اســ وتنظــ

ــتورية والقانونيــــ  ــوص الدســ ــاته    بالنصــ ــدد اختصاصــ ــه وحتــ ــنظم عملــ ــظ تــ ة الــ

 ومسؤولياته.  

أنــواع الفســاد الــذي   كافــة   هــذا باإلضــافة إس دور الــديوان الواضــح يف مكافحــة    

ميارسه مستغلي األزمات حيث ضـيقق علـيهم اخلنـاق علـى مجيـع املسـتويات وأدل       

أثر على ذلك تعرضه وموظفيه هلجمـات متكـررة مـن تهديـدات أمنيـة وافـرتاءات       

ة تهــدف إس إيقافـه عــن أعمالــه، األمـر الــذي زاد مــن اإلصـرار  ــو املضــي    اعالميـ 

 قدمـا يف خططه واجراءاته.

والــذي   م2017يعكــس هــذا التقريــر أهــم أعمــال ونشــاطات الــديوان خــالل العــام         

انــتهج يف عرضــه  ميــع تقــارير الفحــ  والتقيــيم النا ــة مــن تنفيــذ خطتــه       

املختلفـة، فـتم تقسـيم التقريـر     قابـة  الرطـرق  السنوية ومسـتجدات املرحلـة وفـق    

: األول يعــرض موقــف عــام عــن الوضــع املــالي للدولــة ونتــائج متابعــة   جــزأينإس 

املوازنات التخطيطية وبعـض السياسـات املطبقـة يف اثنـى عشـر فصـاـل، أمـا اجلـزء         

الثـــاني فيعـــرض نتـــائج فحـــ  قطاعـــات الدولـــة املختلفـــة وفـــق طـــرق الرقابـــة   

 وأداء والتزام( والذي جاء يف احدى وعشرون فصاـل.املتعارف عليها )مالية 
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و ــدر االشــارة بــأن نطــاق هــذا التقريــر تضــمن نتــائج عمــل الــديوان مــن فحــ   

الــظ تــدار مــن   م2017وتقيــيم مؤسســات الدولــة وانشــطتها املختلفــة خــالل العــام    

خــالل حكومــة الوفــاق الــوطين وفقـــا لالتفــاق السياســي، وبالتــالي فهــو ال يشــمل      

احلكومـــة املؤقتـــة الـــظ تعمـــل باملنطقـــة الشـــرقية وتتخـــذ مـــن مدينـــة    تصـــرفات

 البيضاء مقرـا هلا.  

علــى أن تقــارير الــديوان أوعقــدت وفقـــا للقــانون واملعــايري الدوليــة، وهــي   كمــا ننــوه 

تهــدف إس تعزيــز الشــفافية واملســاءلة، وحســن إدارة املــال العــام وتوجيهــه بالشــكل 

اصــالن نظمهــا املاليــة واالداريــة، وال  ــدر  الصــحيح وتقــويم مؤسســات الدولــة و 

 استغالهلا يف الصراعات السياسية.

ويف اخلتــام نســأل ا  أن نكــون قــد وفققنــا يف إعــداد وعــرض هــذا العمــل، ونأمــل أن 

 ــــد فيــــه اجلميــــع العــــون والفائــــدة يف أداء املهــــام املكلــــف بهــــا والوقــــوف علــــى   

فوتنـا أن نتوجـه بالشـكر لكـل مـن      املسؤوليات مبا يساهم يف رقي الوطن، كمـا ال ي 

 ساهم يف اعداده حتى وصل إس شكله النهائي، وا  املوفق ومن وراء القصد.

 حفظ ا  ليبيا

 أ. خالد أمحد شكشك
 رئيس ديوان احملاسبة الليبي

 م2018 مايو :در يف طرابلســــص
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 احلكوميةاجلزء األول: الوضع املايل والسياسات 
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 2017الوضع املايل للدولة الفصل األول: 
مليـار   22حتسنا ملحوظا يف االيرادات حيث حققـف الدولـة  ـو     2017شهد العام 

مليـار دينـار فقـط، كمـا بلغـف       8.5الـظ بلغـف    2016دينار مقارنة بـإيرادات العـام   

مليـار دينـار عـن     3.1مليـار دينـار بزيـادة قـدرها      32.6 ـو   2017مصروفات العـام  

مليــار دينــار  10ونــتج عــن ذلــك الفــاض العجــز املــالي بنحــو   2016العــام الســابق 

مليــار دينــار مقابــل العجــز املســجل خــالل   10.7 ــو  2017حيــث بلــز عجــز العــام  

مليــار دينــار ويوضــح اجلــدول التــالي مقارنــة بــني      20.9بــأكثر مــن   2016العــام 

 العامني:

 التغري 2017 2016 البيان

 13,319,981,156 21,915,249,163 8,595,268,007 االيرادات النفطية والسيادية

 3,135,565,255 32,657,393,863 29,521,828,608 املصروفات امجالي

 10,184,415,901 10,742,144,700 20,926,560,601 العجز 

 

 (:2017-2012) خالل السنواتوفيما يلي مقارنة ايرادات الدولة ومصروفاتها 

 مليار دينار

 الفائض )العجز( االنفاق الفعلي االيرادات الفعلية السنة

2012 70 49 21 

2013 55 65  (10) 

2014 22 44 (22) 

2015 11 36 (25) 

2016 9 30 (21) 

2017 22 32 (10) 

 (67) 256 189 جمموع السنوات
    

نفقات حكومة البيضاء 

(2015-2017) 

 ( تقديري15) 21 ؟؟؟

 (82) 277 189 اجملموع

 

والرسم التالي يوضح مسار االيرادات واملصروفات والعجـز السـنوي عـرب السـنوات     

 العجز.والذي يظهر ارتفاعـا طفيفـا يف االيرادات والفاض  (2012-2017)
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 الدين العام 
ي تــدرك احلكومــة تبعــات ذلــك  2013منــذ اقفــال املــوانئ النفطيــة منتصــف العــام 

سياســة توســعية االمــر الــذي نــتج عنــه    علــىواســتمرت يف اقــرار موازنــات تعتمــد  

ــة        ــة لتغطيـ ــأت احلكومـ ــث جلـ ــه حيـ ــادر لتمويلـ ــاد مصـ ــب ا ـ ــز يتطلـ عجـــز  عجـ

 أهمها:طريق عدة مصادر عن  م2013منذ سنة  العامة ايراداتها
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 )سلف مصرف ليبيا املركزي )دين عام 

 حساب االحتياطي العام واحتياطي اجملنب 

 بواقي ارصدة احلسابات املصرفية 

دين العـــام الرتاكمـــي النـــاتج عـــن اقفـــال املـــوانئ واحلقـــول النفطيـــة مـــن   بلـــز الـــ

ان  دينـــار، دونمليـــار  58بنحـــو  م31/12/2017حتـــى تـــاري   م2013منتصـــف العـــام 

واجلــدول التــالي يــبني العجــز    يشــمل ديــون احلكومــة املؤقتــة مبدينــة البيضــاء،      

وصــواـل إس قيمــة الــدين  ومصــادر متويلــه( 2017 – 2013)املســجل خــالل االعــوام 

 :العام الرتاكمي

 )مليون دينار(     

 االمجالي 2017 2016 2015 2014 2013 البيان 

 88,803 10,742 20,926 24,700 22,271 10,164 املاليقيمة العجز 

 1,110 730 380 - - - سلفة الطوارئ-يضاف 

 89,913 11,472 21,306 24,700 22,271 10,164 العجزامجالي 

ارصدة احلسابات )يطرن( بواقي 

 16,982 480 250 5,528 560 10,164 واالحتياطياتاملصرفية 

 15,000 - *15,000 - - - ارصدة احلسابات اجملنبة

 57,931 10,992 6,056 19,172 21,711 - الدين العام 

 م2016المجنب اال ان المصرف المركزي لم يسيل المبلغ اال في العام تمويل من  2014* أقر بموجب قانون ميزانية 

 

 :2017- 2014والرسم التالي يوضح مقارنة بني رصيد الدين العام بني السنوات 

 

 

 وأهم املالحظات خبصوص الدين العام ما يلي:

الســلف متــف دون إطــار تشــريعي ينظمهــا وفــق متطلبــات املــادة اخلامســة مــن     -

والـظ ال   بشأن الدين العام على اخلزانة العامـة  م1986لسنة ( 15)القانون رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

15 

 

من الـداخل أو اخلـارج أو إصـدار الضـمانات الـظ       قرتاضالا يز لوزارة املالية 

 .بقانونإال ترتب التزامات مالية 

لسـنة  ( 1)السلف متف باملخالفة ألحكام املـادة احلاديـة عشـر مـن القـانون رقـم        -

ــز   م2012لســنة ( 46)رقــم ملعــدل بالقــانون  بشــأن املصــارف وا  م2005 والــظ  ي

للمركـــزي مـــنح ســـلف مؤقتـــة لـــوزارة املاليـــة لتغطيـــة أي عجـــز وقـــظ يف         

االيـرادات العامـة بشـرط أال تزيـد هـذه السـلف علـى  ـس جممـوع االيـرادات           

 وأن تسـدد يف نهايـة السـنة املاليـة الـظ منحـف فيهـا        ،املقدرة يف امليزانية العامـة 

 سداد االلتزامات السابقة. وال  وز تقديم سلف أخرى إال بعد

ليـة  آبشـأن الـدين العـام     م1986لسـنة  ( 15)القانون رقم  منحددت املادة الثانية  -

اصدار الـدين العـام عـن طريـق سـندات غـري ملـددة املـدة مقابـل الـديون، فيمـا            

ملباشـر مـن   وضحف املادة الثالثة اليـة تسـوية الـدين العـام عـن طريـق اخلصـم ا       

علـى أن تكـون    %5قبل مصرف ليبيا املركزي من اإليرادات النفطية وبنسـبة  

اخلامسـة لـوزارة    املـادة  وال  يز .األولوية الستهالك السندات والسلف املؤقتة

املالية اعتبارا من تـاري  العمـل بهـذا القـانون االقـرتاض مـن الـداخل أو اخلـارج         

   بقانون.ات مالية إال أو اصدار الضمانات الظ ترتب التزام

ليبيـــا املركـــزي ووزارة املاليـــة  مصـــرف مـــراراالـــديوان فيـــه  نبـــهاالمـــر الـــذي  -

العمــل علــى إجــراء املطابقــات الالزمــة للمصــادقة علــى قيمــة الــدين     بضــرورة

ــال      ــلطة التشـــريعية حـ ــى السـ ــانون يعـــرض علـ ــيق لتقـــديم مشـــروع قـ والتنسـ

 احمللي.انتظامها يف عقد اجتماعاتها يعاجل الدين العام 

 2017- 2015نفقات احلكومة املؤقتة بالبيضاء 
الــــظ س انفاقهــــا مــــن  باإلضـــافة إس مــــا س عرضــــه ســــابقـا مــــن حجـــم األمــــوال  

مــا  (2017 – 2012)احلكومــات املركزيــة بطــرابلس والــظ بلغــف خــالل الفــرتة مــن 

ــة البيضــاء خــالل        (256)قيمتــه  ــار فقــد انفقــف احلكومــة املؤقتــة مبدين ــار دين ملي

 مليار دينار كما باجلدول التالي: 21ما قيمته ( 2017 – 2015)األعوام 

 مليون ديناراملبلز 

 2017 2016 2015 الباب

 امجالي السنوات

2015 -2017 

 13,420 4,947 4,694 3,779 األول )املرتبات وما يف حكمها(

 2,870 770 678 1,422 الثاني )املصروفات العمومية(

 3,319 578 2,326 415 الثالث )مشروعات وبرامج التنمية(

 1,539 413 481 645 الرابع )الدعم وموازنة االسعار(
 21,148 6,708 8,179 6,261 اجملموع

 

حكومـات طـرابلس والبيضـاء خـالل األعـوام       إنفاقويتضح من اجلدول السابق ان 

ــز   2017 – 2012 ــاوزت مبلـ ــار  278 ـ ــار،مليـ ــف الضـــ  دينـ ــذا والزالـ ــف هـ بابية تكتنـ
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تيحـف للحكومـة املؤقتـة بالبيضـاء والـظ ميكـن بهـا حتديـد         مصادر التمويل الـظ أو 

 مليار دينار.   15قيمة الدين العام الناتج عن هذا االنفاق والذي يتوقع ان يتجاوز 

 2017العام  االزمة خالل ظروف
ظهـــرت مؤشـــرات متثـــل قـــرائن قويـــة علـــى أن الوضـــع االقتصـــادي الســـيئ الـــذي  

قـــي وأنـــه كـــان باإلمكـــان ان تكـــون  غـــري حقيم 2017عاشـــته الدولـــة خـــالل العـــام 

ــنفط      ــاج الـ ــن انتـ ــة لتحسـ ــاد كنتيجـــة طبيعيـ ــا  االقتصـ ــل بانتعـ ــاع افضـ االوضـ

وارتفـــاع مـــوارده الـــظ كانـــف افضـــل مـــن االعـــوام الســـابقة، إال أن هـــذا االمـــر ي   

حيــدث وكانــف االوضــاع االقتصــادية والظــروف املعيشــية اســوء نتيجــة سياســة      

بعـد ان آلـف    م2017املصـرف املركـزي يف العـام     التضييق الظ س انتهاجها من قبـل 

ادارة املوازنة االستريادية لوزارة االقتصاد بعكـس السياسـة الـظ كانـف متبعـة يف      

انفــاق النقــد االجــنيب حتــف ادارة املصــرف املركــزي يف االعــوام القريبــة الســابقة    

 كما توضح البيانات التالية:

ــالي يــبني مقارنــة بــني ايــرادات الــ     نفط واســتخدامات النقــد االجــنيب   اجلــدول الت

ــدوالر   ــوم بالـ ــي يف   مقـ ــؤثر الرئيسـ ــرب املـ ــذي يعتـ ــا الـ ــيض   إنعـ ــاد ولفـ االقتصـ

 االسعار:

السنة / 

 (1) االيرادات النفطية دوالر

امجالي ارصدة املصرف 

املركزي من النقد 

 (2)االجنيب باخلارج 

استخدامات النقد 

 (3)االجنيب 

سعر متوسط 

بالسوق  الدوالر

 املوازي

اجلهة املسؤولة على 

ادارة املوازنة 

 االستريادية

2012 45,710,799,359 106,636,388,490 -  - 

 مصرف ليبيا املركزي 1.5 42,336,952,264 100,337,264,408 36,037,828,182 2013

 مصرف ليبيا املركزي 1.8 43,400,871,915 72,344,676,000 15,408,283,506 2014

2015 7,608,810,027 54,155,543,323 25,797,942,704 2.4 
 مصرف ليبيا املركزي

 مصرف ليبيا املركزي 4.6 15,205,489,937 43,686,164,553 4,736,111,167 2016

2017 13,715,717,030 48,527,808,140  8,874,073,443 8 
 وزارة االقتصاد

 -   135,615,330,263 - 122,706,567,434 اجملموع

 ليبيا املركزي وتقاريره السنوية. ( االيرادات النفطية من واقع حسابات مصرف1)

 املصرف املركزي املالية املنشورة.( من واقع قوائم 2)

 ] 2013( 1+ ) 2012( 2) – 2013( 2= ) 2013مثال  [ 1+ ايرادات النفط  2( االستخدامات = التغري يف االرصدة بالعمود 3)

 

الدولة مـن النقـد االجـنيب     إنفاقمقارنة ايرادات النفط مع والرسم التالي يوضح 

 باخلارج
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نالحــظ مــن اجلــدول والشــكل الســابقني الــظ اســتخرجف بياناتهمــا مــن قــوائم   -

حتســن انتــاج الــنفط   2017وتقــارير مصــرف ليبيــا املركــزي أنــه خــالل العــام   

مليـار دوالر بعـد أن كــان    13.7أكثر مـن  بــ بالنقـد االجـنيب  وحتققـف ايـرادات   

إال انــه )وبعــد تــولي وزارة االقتصــاد   م2016مليــار دوالر فقــط خــالل العــام   4.7

 8.9ادارة املوازنة االسـتريادية( ي يقـم املصـرف املركـزي بإنفـاق إال مـا قيمتـه        

مليـار   5و مليار دوالر فقط علـى احتياجـات الدولـة أي أقـل مـن االيـرادات بنحـ       

 مليار دوالر. 17.9دوالر، بالرغم من لصي  موازنة بالنقد االجنيب بقيمة 

ويف املقابـــل نالحـــظ أنــــه خـــالل الســـنوات الســــابقة )عنـــدما كانـــف املوازنــــة        -

االستريادية تدار من قبل املصـرف املركـزي( انـتهج املصـرف سياسـة توسـعية       

بشــكل يتجــاوز مــوارد ، (2016 – 2013) خــالل االعــوام النقــد االجــنيب إنفــاقيف 

 .الدولة بنسب  اوزت الثالثة أضعاف يف بعض السنوات

وهذا ما يفسر ارتفاع سعر النقد االجنيب بالسوق املوازي مقابـل الـدينار اللـييب     -

ــل اس  ــام    9.5ليصـ ــة العـ ــد نهايـ ــار للـــدوالر الواحـ ــاض   م2017دينـ ــة الفـ نتيجـ

كمـا يوضـح اجلـدول السـابق،      عرض النقد االجنيب بشـكل ي يسـبق لـه مثيـل    

ــوازي يـــنخفض مبعـــدل يتناســـب      ــدينار بالســـوق املـ ــعر الـ حيـــث يالحـــظ ان سـ

ســعر  طرديـــا مــع حجــم اســتخدامات الدولــة مــن النقــد االجــنيب اس ان وصــل     

ــد إس   ــدوالر الواحـ ــمرب    9.5الـ ــة ديسـ ــار نهايـ ــد فرضـــية    م،2017دينـ ــذا يؤيـ وهـ

التضييق املتعمـد علـى االقتصـاد، حيـث كـان باإلمكـان حتقيـق تـوازن بالسـوق          

املــوازي فيمــا لــو اتسبقعــف سياســة رشــيدة منتظمــة يف اســتخدام النقــد االجــنيب       

 الرمسي.

 36,038  

 15,408  

 7,609   4,736  

 13,715  

 42,337   43,401  

 25,798  

 15,205  

 8,874 

2013 2014 2015 2016 2017 

 مقارنة ايرادات النفط مع تحويالت المصرف المركزي
 (مليون دوالر)

 التحويالت المنفذة من المصرف المركزي االيرادات النفطية
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 2017الرتتيبات املالية  ميزانيةالفصل الثاني: 
ــة عامــة أو      ــعوضـــا عــن تســيري امــور الدولــة مبيزاني ــة   رت ميزاقق ــات مالي ــة ترتيب ني

مــن االتفــاق السياســي اللــييب املوقــع   ( 9)علــى الفقــرة السادســة مــن املــادة    اســتنادـا

م والـظ نصـف علـى اختصـاص جملـس الـوزراء يف وضـع        2015ديسمرب  17بتاري  

وتنفيــذ ترتيبــات ماليــة طارئــة عنــد االقتضــاء بعــد اجــراء املشــاورات الالزمــة مــع     

ــا املركــزي وديــوان احمل   اســبة واجلهــات الرقابيــة ذات العالقــة وفــق    مصــرف ليبي

 احكام القانون املالي النافذ.

الضــرورة إ ــاد اطــار قــانوني لتســيري أمــور الدولــة خــالل العــام    حيــث اســتلزمف 

ــبب م، 2017 ــر بســ ــواب     تعثــ ــس النــ ــن جملــ ــانون مــ ــدار قــ ــل اخلالاصــ ــات يف ظــ فــ

وتعـــذر الصـــرف بنـــاء علـــى االعتمـــادات الشـــهرية املؤقتـــة  والتجاذبـــات السياســـة، 

مــن اعتمــادات العــام الســابق وفقـــا للمــادة الثامنــة مــن قــانون النظــام      1/12بنســبة 

، ممـا جعـل موضـوع اقـرار ترتيبـات      م2016املالي للدولة لعدم اقرار ميزانيـة للعـام   

عنـــاء ضـــرورة ملحـــة لتجنيـــب املـــواطن مزيـــدا مـــن ال م2017ماليـــة مؤقتـــة للعـــام 

افظـة  رتبـات وتـوفري االحتياجـات الضـرورية واحمل    املوحفاظـا على استمرار صرف 

 بانتظام واطراد.املهمة  ، وضمان سري املرافق العامةعلى االمن الغذائي والدوائي

زعــف  ودينــار  (37,560,000,000)مببلــز  م2017ميزانيــة الرتتيبــات املاليــة    درتقوــ

 ها على النحو الوارد باجلدول التالي:على ابواب الصرف وحددت مصادر متويل
 الموارد  المصروفات

 21,700,000,000 ايرادات نفطية   21,577,000,000 ()املرتباتالباب األول 

 3,300,000,000 سيادية ايرادات  5,663,000,000 الباب الثاني )م عمومية(

الباب الثالث )مشروعات 

 2,000,000,000 االرصدة املصرفيةبواقي   4,000,000,000 وبرامج التنمية(

  6,320,000,000 الباب الرابع )الدعم(
قرض حسن من مصرف 

 10,560,000,000 ليبيا املركزي

 37,560,000,000 امجالي املوارد  37,560,000,000 امجالي املصروفات

 

مــن عــدة  م2017الرتتيبــات املاليــة  اقــرار ســجل الــديوان عــدة مالحظــات حــولوقــد 

 يلي: فيمانلخصها جوانب 

وهــي احلكومــة لســنة مقبلــة عمــل امج نــتعــرب امليزانيــة العامــة للدولــة عــن بر  -

جمموعة من القيود وضعف لضبط عملية التصرف يف املال العـام وللحـد مـن    

ال يوجــد هلــا معــاي     م2017 ال ان الرتتيبــات املاليــة  العشــوائية يف اســتخدامها، إ 

حيــث اتســم اعمــال اجمللــس    خطــط منهجيــة أو  عــدم وجــود  لواضــحة وذلــك  
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الرئاســي وأغلــب الــوزارات التابعــة لــه باالر اليــة ومواجهــة الظــروف وفــق         

 سياسة االمر الواقع.

اهمــال أولويــات عمــل حكومــة الوفــاق الــوطين الــواردة باالتفــاق السياســي فلــم    -

السياســات واالهــداف املاليــة واالقتصــادية للحكومــة املزمــع  وتنفيــذ  يــتم رســم

 املاليـة حتقيقهـا  الظ تنوي احلكومة من خالل اقـرار الرتتيبـات   الوصول اليها و

 جزئيا.كليا او 

بشـأن الرتتيبــات املاليــة مبوجــب قــراري   2017لســنة ( 5) القــرار رقــمس تعـديل   -

عنــد قــرب انتهــاء الســنة    م2017لســنة ( 1323) ،(699)اجمللــس الرئاســي رقمــي  

باملخالفـــة لـــن  االتفـــاق السياســـي الـــذي اجـــاز إقـــرار ترتيبـــات   م2017املاليـــة 

مالية مؤقتة بالتشاور مع ديـوان احملاسـبة ومصـرف ليبيـا املركـزي وكـذلك       

 .الفة للتشريعات واألعراف املاليةباملخ

اس  م29/1/2018بتــاري  ( 776)وقــد وجــه رئــيس ديــوان احملاســبة كتابــه رقــم      -

التعـديل للتشـريعات واملعـايري واالعـراف     اجمللس الرئاسي بشأن خمالفة قـرار  

سحبه باعتبار ان قـرار الرتتيبـات ميثـل القيـود الـظ تلـزم       األمر املالية ويتطلب 

مـــن املنطـــق  احلكومـــة وحتصـــيالتها ولـــيس  إلنفـــاقبتنفيـــذ اخلطـــة املقـــررة  

وفقــا ألحكـام القـرار رقـم      التقيـيم واملقارنـة  سيتم تعديلها بعد انتهاءها، وعليه 

باعتبـــار ان التعـــديالت قـــد  تعلـــى اال رافـــات والتجـــاوزا للوقـــوف (م5/2017)

 اقرت عن فرتة منتهية زمنيا.

 2017تنفيذ ميزانية الرتتيبات املالية 

مليــار  4.5 بعجــزدينــار  33قيمــة  م2017بلغــف املــوارد احملققــة فعــاـل خــالل العــام    

مليـار   4.9مليـار دينـار بـوفر     32.6مـا قيمتـه    إنفـاق هو مقدر يف حـني س   عمادينار 

دينــار عمــا هــو مقــدر، ويــبني اجلــدول التــالي مقارنــة بــني االيــرادات واملصــروفات    

 )املقدرة والفعلية(.

 )دينار( الفعلي )دينار( املقدر البيان
 اال راف

 عجز()- فائض

 (4,522,376,274) 33,037,623,726 37,560,000,000 امجالي املوارد

 4,902,606,137 32,657,393,863 37,560,000,000 امجالي املصروفات

 380,229,863 الوفر المالي

 

يف حســابات وزارة املاليــة  وفــر  وجــودتقــارير مصــرف ليبيــا املركــزي  اظهــرت  -

دينــار  (3,856,323,406)مببلــز وصــكوك معلقــة دينــار  (205,572,147)بقيمــة 

( 3,650,751,259) س عجـز بقيمـة  إن ذلـك سـيؤدى   إفـ والظ لو أوخدت باالعتبار 

 دينار.  
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 2017العام  موارد
 م31/12/2017الـــي  م1/1/2017خـــالل الفـــرتة مـــن  املتوقـــع حتصـــيلها املـــواردبلغـــف 

بلـز  يف حني أن ما س حتقيقه فعـاـل خـالل نفـس الفـرتة      دينارمليار ( 37.56)مبلز 

 على النحو املبني باجلدول التالي:ها صيلادينار تفمليار  (33)

 احملقق  االيرادات املقدرة  البيان

 الفائض أو )العجز( 

 نسبة قيمة

 %11- 2,490,998,551- 19,209,001,449 21,700,000,000 االيرادات النفطية

 %15- 511,005,768- 2,788,994,232 3,300,000,000 السيادية االيرادات 
النفطية  االيراداتامجالي 

 والسيادية
25,000,000,000 21,997,995,681 -3,002,004,319 -12% 

 %76- 1,520,371,955- 479,628,045 2,000,000,000 بواقي االرصدة املصرفية

 %0 0 10,560,000,000 10,560,000,000 سلفة مصرف ليبيا 

 %12- 4,522,376,274- 33,037,623,726 37,560,000,000 امجالي املوارد

 

 

 

بالنقـــد االجـــنيب خـــالل العـــام  املرجعـــةلـــوحظ انـــه س ايـــداع قيمـــة القـــروض   -

ــة        ــات املالي ، م2017حبســاب االيــراد العــام واعتبارهــا مصــدر مــن متويــل الرتتيب

ــة    و ــوزارة املاليـ ــالز دون الرجـــوع لـ ــل املبـ ــا املركـــزي بتحويـ قيـــام مصـــرف ليبيـ

 صاحبة احلساب.  

 الموارد النفطية

58% 

 الموارد السيادية 

8% 

 بواقي االرصدة 

2% 

 سلفة مصرف ليبيا 

32% 

 2017الموارد المحققة 
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عدم قـدرة وزارة املاليـة علـى اعـداد كشـوفات حتليليـة تـبني املبـالز املودعـة يف           -

حســـاب االيـــراد العـــام حســـب اجلهـــات الـــواردة منهـــا مثـــل األرصـــدة الدفرتيـــة  

 وأقساط متليك السيارات وايرادات اخلدمات األخرى. 2016املتبقية لسنة 

 االيرادات النفطية 

ــرادات النفطيـــة مبيزانيـــة  قـــدرت  - ــة الرتااليـ ــات املاليـ ــة م2017تيبـ  (21.7) بقيمـ

ــار  ــز     ملي ــار يف حــني احملققــة خــالل نفــس الفــرتة مبل ــار  (19.2) دين ــارملي  دين
ــار بنســـبة مليـــار )2.5) بقيمـــة بعجـــز رغـــم  (%89) ي تتجـــاوز حتصـــيل دينـ

ارتفــاع اســعار الــنفط اخلــام يف الســوق العــاملي خــالل النصــف الثــاني مــن العــام   

دوالر بعـد ان كانـف تـرتاون اسـعاره     ( 67.50)حيث سجل متوسط سعره مبلـز  

 .دوالر( 55)دوالر و  (47)بني 

احلكومــة علــى حتقيــق مســتهدفاتها   قــدرة يف تــدني حالــة اســتمرار  ويالحــظ -

ــى    اعــوام بســبب االعتمــاد علــى توقعــات     مــدار عــدة مــن االيــرادات النفطيــة عل

تفاؤليــة والعجــز عــن معاجلــة مشــاكل القطــاع النفطــي كمــا يــبني اجلــدول   

 التالي:

 السنة
 االيرادات النفطية املقدرة

 )مليون دينار(
 االيرادات النفطية احملققة 

 )مليون دينار(
الفرق بني املقدر 

 عجز-والفعلي 

2013 61,471 51,776 -9,695 

2014 26,700 19,976 -6,723 

2015 12,700 10,597 -2,102 

 ××× 6,665 ال توجد موازنة 2016

2017 21,700 19,209 2,491- 
 

الرســم التــالي مقارنــة االيــرادات النفطيــة املقــدرة مــع احملققــة فعــاـل خــالل           -

 مباليني الدينارات: (2017-2013)السنوات 
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 االيرادات السيادية 

حيــث  %15ا رافـــا ســالبـا بنســبة   2017االيــرادات الســيادية خــالل العــام    شــهدت

مليــار دينــار فقــط  2.8مليــار دينــار يف حــني مــا س حتقيقــه هــو   3.3قــدرت بقيمــة 

ــديرات         ــة التقـ ــرادات ومقارنـ ــن االيـ ــوع مـ ــذا النـ ــود هـ ــالي بنـ ــدول التـ ــح اجلـ ويوضـ

 :واملتحصل منها

 احملقق  االيرادات املقدرة  البيان

 الفائض أو )العجز( 

 نسبة قيمة

 %6 45,374,552 845,374,552 800,000,000 ايرادات الضرائب

 %34- 85,608,546- 164,391,454 250,000,000 الرسوم اجلمركية

 %41- 163,340,598- 236,659,402 400,000,000 خدمات عامة()اخرى رسوم 

 %38- 244,805,739- 405,194,261 650,000,000 االتصاالت

 %0 0 300,000,000 300,000,000 اربان مصرف ليبيا املركزي

 %69- 625,000,000- 275,000,000 900,000,000 مبيعات احملروقات بالسوق احمللي 

خارج امليزانية )تسييل قروض 

 قدمية(
0 562,374,563 562,374,563 0% 

 %15- 511,005,768- 2,788,994,232 3,300,000,000 امجالي االيرادات السيادية

 

 والرسم التالي يوضح مقارنة بني بنود االيرادات السيادية احملققة. 
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 بالسوق احمللي 

خارج امليزانية 

تسييل قروض )

 (قدمية

 (مليون دينار) 2017االيرادات السيادية احملققة 
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 :اجلمركيةااليرادات 

نالحــظ مليــون دينــار و  250مليــون دينــار مقارنــة باملســتهدف البــالز      164بلغــف 

 والـظ ي تتجـاوز نسـبة    م2017العـام  تدني االيـرادات اجلمركيـة احملصـلة خـالل     

أنه بالرغم من حتسـن اجلبايـة عـن العـام     من املتوقع حتصيله مع مالحظة  66%

تـدني قيمـة املسـتهدف حتصـيله ملصـلحة اجلمـارك       السابق إال أنه استمرت حالـة  

 كما يبني اجلدول التالي:من سنة ألخرى خالل السنوات االخرية 

 نسبة اال راف عن املقدر ةاإليرادات الفعلي االيرادات املقدرة السنة

2012 700,000,000 265,988,000 38% 

2013 750,000,000 141,676,504 19% 

2014 700,000,000 59,540,953 8% 

2015 200,000,000 49,805,130 25% 

 64,335,774 ال توجد ميزانية 2016
32 % 

 2015من تقديرات العام 

2017 250,000,000 164,391,454 66% 
 

-2012)مقارنـة بـني ايــرادات اجلمـارك املســتهدفة واحملققـة فعــاـل خـالل الســنوات      

2017) 
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 ايرادات الضرائب 

نسـبة حتصـيل    حققف مصلحة الضرائب مستهدفاتها من التحصـيل حيـث بلغـف   

ـا مقــدركــان  الــذيم 2017مــن املســتهدف خــالل العــام  %106االيــرادات الضــريبية 

بفــائض مليــون دينــار أي   845بلــز مفعــاـل س حتصــيل مليــون دينــار و  800 بقيمــة

ــه ــة    مليوووون  45 قيمتـ ــرائب مقارنـ ــيالت الضـ ــالي حتصـ ــبني اجلـــدول التـ ــار، ويـ دينـ

 :(2017- 2012)باملستهدفات خالل الفرتة 

 مليون دينار املبلز:  

 السنة

االيرادات 

الضريبية 

 املقدرة

االيرادات 

الضريبية 

 احملققة فعال

نسبة احملقق 

 املقدرإس 

2012 500 687 137% 

2013 900 838 93% 

2014 900 731 81% 

2015 700 671 96% 

2016 * 717 * 

2017 800 845 106% 
 

 العجز متويل

ــة     ــات املالي ــة الرتتيب ــرت ميزاني ــه   2017أوقق ــار وحــددت    12.56بعجــز قيمت ــار دين ملي

مليــار دينــار    2لتمويلــه مصــدرين يتمــثال يف بــواقي االرصــدة املصــرفية بقيمــة       

 دينار.مليار  10.56وسلفة من مصرف ليبيا املركزي بقيمة 

 أ. االرصدة الدفرتية املتبقية يف حسابات اخلزانة العامة والقطاعات:
املبـــالز املتوقـــع ترحيلـــها مـــن قيمـــة بـــواقي االرصـــدة الدفرتيـــة حبســـابات   قـــدرت

ــار ( 2) اجلهــات املمولــة مــن امليزانيــة العامــة مببلــز     ــار،ملي ــز املرجــع فعــالـ     دين وبل

ترجـع   %(76) دينار بنسبة ا راف سـالبة  (479,628,045) مبلز م2017 خالل العام

 م2017اسباب الفاض معدالت ترجيع البواقي عن املسـتهدف خـالل العـام املـالي     

 اس االتي:

قـدرة وزارة املاليـة   عـدم  تقاعس املراقبني املاليني يف جرد احلسابات وتسويتها و -

   ارصدة حسابات اجلهات املمولة من اخلزانة العامة. يف متابعة

تقصــري ومماطلــة اجلهــات املمولــة عــن ترجيــع بــواقي االرصــدة وعــدم الــاذ       -

يالحـظ  ، بـل علـى العكـس    وزارة املالية االجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك

ــوية     ــم بتســ ــات الــــظ ي تقــ ــوال للجهــ ــتمرار وزارة املاليــــة يف حتويــــل االمــ اســ

ــهرية     ــات الشــ ــديم اخلالصــ ــاباتها وتقــ ــروفاتها حســ ــارير مصــ ــه  وتقــ وايراداتــ

 الشهرية.
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 :مصرف ليبيا املركزي )قرض حسن( سلفة-ب

مليـار   10.56بـدوره يف مـنح احلكومـة سـلفة بقيمـة       مصرف ليبيا املركـزي التزم 

لتصــل قيمــة الســلف املمنوحــة للحكومــة  دفعــات  أربــعف كاملــة علــى دينــار ســيل

ــل املصـــرف   ــان  ( 57,849,409,104)مبلـــز  م31/12/2017 حتـــىمـــن قبـ ــا يلـــي بيـ وفيمـ

 :حبركة حسابات الرتتيبات املالية خالل العام

 مليون دينار املبلز:    

رقم 

 احلساب
 الغرض

رصيد 

2017/1/1 
 املسحوبات االيداعات

الرصيد 

 2017/12/31يف

 6,711- 0 0 6,711-* 2014الرتتيبات املالية  48

 19,172- 0 0 19,172- 2015الرتتيبات املالية  440

 20,296- 0 0 20,296- 2016الرتتيبات املالية  529

 1,111- 786 56 380- 7/2016الطواري قرار  512

 10,560- 10,560 0 0 2017الرتتيبات املالية 536

 57,849- 11,346 56 46,559- بالديناراجملموع 

  2016بأثر رجعي خالل العام من قبل املصرف املركزي س تعديل الرصيد * 

 

 وتبني بشأنها االتي:

أسـتمر متويـل االنفـاق العـام بــالعجز وفقــا لسياسـة التمويـل املباشـر حلســابات          -

مــن قبـل مصــرف ليبيـا املركــزي مـن خــالل حسـاب مراقبــة ســلف      املصـروفات 

 .  تقنينهاسنة ألخرى وعدم  ها منتراكم (متويل امليزانية )الرتتيبات املالية

عــدم متابعــة وزارة املاليــة حلســابات الســلف املمولــة ألبــواب امليزانيــة العامــة          -

 وعدم اجراء أي مطابقات.

ــة   - ــابات مصــــــــرفية معلقــــــ ــدة حســــــ ــواقي ارصــــــ  م31/12/2017 يف وجــــــــود بــــــ

ــرف    (3,077,833,497(بقيمـــة ــدة ســـلف مصـ ــة ارصـ ــا بتعليـ ــار وس تعليقهـ دينـ

ليبيا املركزي وي يـتم اطفاءهـا حتـى تارخيـه باخلصـم مـن السـلف املمنوحـة         

 لـوزارة املاليـة يف حسـاب الرتتيبــات املاليـة لسـنة املاليـة الــظ متـف فيهـا التعليــة        

 ما س حصره يف االتي: مع استمرار حركة االيداع والسحب منها نورد
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 املسحوبات االيداعات 2017/1/1رصيد  رقم احلساب
الرصيد 

 2017/12/31يف

3471 143,778,615 0 0 143,778,615 

3495 709,881,868 0 91,933,033 617,948,835 

3488 0 4,798,404 4,798,404 0 

3543 733,500,000 47,000,000 780,406,503 93,497 

3550 180,000,000 0 180,000,000 0 

3505 0 557,280,161 557,244,867 35,295 

3608 0 2,315,977,255 0 2,315,977,255 

 3,077,833,497 1,614,382,807 2,925,055,820 1,767,160,483 اجملموع
 

حسـابات مصـرفية مفتوحـة لـنفس الغـرض       (3)باإلضـافة اس وجـود عـدد    هذا  -

مرحلـــة منـــذ ســـنوات وي تقـــم وزارة املاليـــة بأعـــداد  )االحتيـــاطي( وارصـــدتها 

 اخلالصة السنوية هلا وهي كاالتي:

 ر.م
رقم 

 احلساب
 الغرض

الرصيد بالدينار 

 2017/12/31يف

 367,961,612 االحتياطي العام املؤقف 433 1

 472,256,894 االحتياطي العام 24 2

 110,947,850 م(2012)احتياطي امليزانية العامة 402 3

 951,166,356 اجملموع
 

 2017العام  مصروفات
مليــار دينــار مبوجــب قــرار ميزانيــة الرتتيبــات املاليــة    37.56مبلــز  إنفــاقس اقــرار 

ــة         م2017 ــة مــن اخلزان ــة اس القطاعــات املمول ــة مــن وزارة املالي ــالز احملال ــز املب وبل

مليـار دينـار وفـق مـا      4.9مليار دينـار بـوفر قـدره     32.6العامة خالل العام ما قيمته 

 يوضح اجلدول التالي:

 نسبة الوفر المصروفات الفعلية التقديرات البيان

 %6 20,288,956,569 21,577,000,000 ()املرتباتالباب األول 

 %21 4,487,726,685 5,663,000,000 الباب الثاني )م عمومية(

الباب الثالث )مشروعات وبرامج 

 %52 1,910,710,616 4,000,000,000 التنمية(

 %6 5,969,999,993 6,320,000,000 الباب الرابع )الدعم(

 %13 32,657,393,863 37,560,000,000 امجالي املصروفات
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 الباب األول )املرتبات وما يف حكمها(

بلغــف مجلــة املبــالز احملالــة للجهــات املمولــة مــن اخلزانــة العامــة خــالل الســنة مــن  

دينـــار يقابلـــها خمصصـــات  (20,288,956,569)مبلـــز  م31/12/2017اس  م2017ا/1/1

دينـار وفقــا    (21,577,000,000)خـالل نفـس الفـرتة مببلـز      م2017بالرتتيبات املاليـة  

 للبيان االتي:

 الوفر المسيل التفويضات المخصص

21,577,000,000 20,361,919,849 20,288,956,569 1,288,043,431 
 

ومــن خــالل متابعــة التنفيــذ تــبني وجــود ا ــراف يف البــاب االول خــالل الســنة           

بـــني املبـــالز املخصصـــة مبوجـــب الرتتيبـــات املاليـــة واملســـيل الفعلـــي   م2017املاليـــة 

ــة  ــباب     ( 72,963,280)بقيمـ ــي لألسـ ــري حقيقـ ــوفر غـ ــذا الـ ــبني ان هـ ــه تـ ــار اال انـ دينـ

 االتية:

وي تســدد م 2017 املاليــة جهــات رصــدت هلــا خمصصــات وفــق الرتتيبــات  وجــود  -

حيـــث ي تقـــم وزارة املاليـــة بإصـــدار تفويضـــات ماليـــة هلـــا وي يـــتم   مرتباتهـــا 

 م1/1/2017 تســييل او صــرف مرتبــات هلــا مــن البــاب االول خــالل الفــرتة مـــن        

 نوردها فيما يلي: م31/12/2017وحتى 

 قيمة التعديل املخص  السنوي اجلهة
املخص  بعد 

 التعديل

 69,400,000 23,100,000- 92,500,000 املختارجامعة عمر 
 220,000 0 220,000 مركز حبوث العلوم االقتصادية

 3,350,000 0 3,350,000 هيئة تنمية منطقة اجلبل االخضر الزراعة

 8,800,000 0 8,800,000 بنغازي(جهاز استثمار النهر الصناعي )

 3,400,000 0 3,400,000 مركز تأهيل واعادة تأهيل املعاقني )بنغازي(

 3,000,000 100,000 400,000 هيئة سوق املال

 550,000 10,000 540,000 مركز دعم منظمات اجملتمع املدني
 50,000 20,000- 70,000 املركز الوطين للرتمجة بدرنة
 0  0 3,100,000 العيادات اجملمعة سيدي حسني
 0  0 132,200 العيادة اجملمعة تليس العزيزية

 1,050,000 10,000 1,040,000 جملس الثقافة العام
 89,820,000 23,000,000- 113,552,200 اجملموع

 

ــوق        - ــات تفـ ــات مبخصصـ ــض اجلهـ ــل بعـ ــالل متويـ ــن خـ ــات مـ ــاوز املخصصـ  ـ

مـن قـانون   ( 11 ،10) للمـادتني  باملخالفةم 2017 املخص  هلا بالرتتيبات املالية

ــة    ــالي للدول ــادة النظــام امل ــة واحلســابات واملخــازن      (13)وامل مــن الئحــة امليزاني

 :منها على سبيل املثال
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 اجلهة
املخص  

 السنوي
 املسيل الفعلي املفوض به

 نسبة املسيل

 قبل التعديل

 %131 43,655,252 33,162,997 33,396,000 العاملني باملؤمترات سابقا

اهليئة الليبية للبحث والعلوم 

 %140 7,064,235 5,900,000 5,050,000 التكنولوجيا

 %101 8,594,239 10,500,000 8,500,000 جامعة ملمد ين علي السنوسي

اهليئة العامة لصندوق التضامن 

 %318 235,342,905 74,800,000 74,100,000 االجتماعي

 %311 13,368,978 4,650,000 4,300,000 وزارة احلكم احمللي

 %346 5,530,477 1,500,000 1,600,000 اهليئة العامة للمياه

 - 313,556,086 130,512,997 126,946,000 اجملموع

 

 االستقطاعات القانونية 

بلغف مجلة االستقطاعات املقررة قانونا من مرتبـات العـاملني بالقطاعـات العامـة     

دينـارـا   3,164,965,296األول خصـمـا علـى حسـاب البـاب     م 2017خالل السنة املالية 

 من واقع البيانات إدارة اخلزانة بالوزارة وفقـا للبيان التالي:

 البيان
النسبة 

 املئوية
 املبلز املخصوم بالدينار

 اإلمجالي بالدينار
 املناطق القطاعات

 126,591,174 42,678,714 83,912,462 %0.75 حصة اخلزانة العامة

 1,772,276,445 597,501,948 1,174,774,461 %10.5 حصة جهة العمل

 622,631,249 353,371,973 269,259,276 %3.75 حصة املضمون

 178,475,376 95,955,704 83,519,672 %1 حصة التضامن

 464,991,086 227,653,624 237,337,462 %3 حصة اجلهاد

 3,164,965,296 1,317,161,963 1,847,803,333 %19 اإلمجالي 
 

 اآلتي: وتبني بشأنها 

عــدم حتويــل قيمــة ضــريبة اجلهــاد إس صــندوق اجلهــاد خــالل الســنة املاليــة       -

يـــداعها يف حســـاب الودائـــع   احيـــث س  دينـــار،  (464,991,086) والبالغـــة م2017

 واألمانات مبصرف ليبيا املركزي.

ظهور العديد من الصكوك املعلقة مبذكرة تسوية حساب املصـرف املعـدة عـن     -

ــا الرمسيـــة    م12/2017شـــهر  متثـــل اســـتقطاعات قانونيـــة ي حتـــول إس جهاتهـ

صــندوق  ،ندوق التضــامن االجتمــاعيصــ االجتمــاعي،وهــي )صــندوق التقاعــد 

 اجلهاد( وعلى سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
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أذونات الصرف 

 أرقام
 البيان

إمجالي املبلز 

 بالدينار

من 

1699242 

األشهر من يناير حتى سبتمرب لسنة مرتبات متأخرة للقطاعات واملراقبات عن 

م مبوجب كتاب 26/12/2016م أحيلف ملصرف ليبيا املركزي بتاري  2016

نظرـا لتأخر إجراءات مطابقتها مبنظومة الرقم  ،285مدير إدارة اخلزانة رقم أ.خ/

 اجلهاد( –التضامن  –ويتضمن املبلز استقطاعات )الضمان  الوطين،

104,715,216 
إس 

1699474 

من 

1699480 

 2016مرتبات متأخرة للقطاعات واملراقبات عن األشهر من يناير إس اكتوبر/

م مبوجب كتاب مدير 28/12/2016أحيلف إس مصرف ليبيا املركزي بتاري  

، نظرـا لتأخر إجراءات مطابقتها مبنظومة الر قم الوطين ،  288اخلزانة رقم أ.خ/

 اجلهاد -تضامن ال –ويتضمن املبلز استقطاعات )الضمان 

157,580,690 
إس 

1699726 

 262,295,906 اإلمجالي
 

كمــا تــبني وجــود فــرق بــني االســتقطاعات القانونيــة املســجلة بــإدارة اخلزانــة    -

 العامة واالستقطاعات القانونية املسجلة بإدارة امليزانية بيانه كاالتي:

 القيمة البيان

 3,164,995,296 ادارة اخلزانة

 2,521,498,868 امليزانيةادارة 

 643,496,428 الفرق
 

 :ةالباب الثاني: املصروفات العمومية والتشغيلي

دينــار  (5,663,000,000) مببلــز م2017خمصصــات هــذا البــاب خــالل العــام    قــدرت

وبلغـف مجلـة املسـيل للجهـات املمولـة مـن اخلزانـة         م2017وفقا للرتتيبـات املاليـة   

 دينار وفقا للجدول التالي: (4,487,726,685) مببلزالعامة خالل الفرتة نفسها 

 اال راف يف املفوض املصروفات الفعلية املفوض به املصروفات املقدرة 
نسبة 

 اال راف

5,663,000,000 5,263,891,646 4,487,726,685 786,164,961 15% 
 

ومقارنتـــه ( 190464)وفيمـــا يلـــي املســـيل الفعلـــي مـــن حســـاب البـــاب الثـــاني رقـــم  

 م:2017لسنة  (5)باملخص  حسب قرار رقم 

 سيل امل خص امل اجلهة-القطاع 

 39,825,001 81,400,000 اجلهات التابعة التشريعية والسلطة 
 28,647,783 34,000,000 واجلهات التابعةاملالية وزارة 

 1,475,950,002 1,610,200,000 قطاع النفط 
 5,495,500 18,700,000 وزارة االقتصاد والصناعة

 5,929,999 20,700,000 الزراعةوزارة 
 2,166,664 3,500,000 السياحةوزارة 
 46,708,332 74,450,000 واجمللس الرئاسي جملس الوزراء

 85,301,271 129,050,000 والسفارات اخلارجيةوزارة 
 131,416,667 306,500,000 الدفاع
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 سيل امل خص امل اجلهة-القطاع 

 103,589,131 151,050,000 الداخلية
 76,138,093 116,500,000 واهليئات القضائية العدل

 1,031,291,669 1,075,000,000 الشؤون االجتماعية
 122,191,666 149,200,000 األوقاف
 1,829,166 6,650,000 الثقافة
 8,649,997 16,450,000 االعالم
 30,666,668 34,000,000 الشباب

 65,396,936 117,500,000 احلكم احمللي
 2,250,619 7,000,000 العمل

 463,277,232 658,290,000 الصحة
 69,079,292 133,700,000 التعليم

 666,668 2,000,000 املياه
 9,387,503 26,850,000 املواصالت
 850,000 1,500,000 االتصاالت

 14,411,665 29,010,000 املرافق
 3,369,934 9,800,000 التخطيط

 46,872 - معلقات
 4,813,000,000 3,824,534,330 

 

 ومن خالل الفح  تبني االتي:

لـبعض اجلهـات مـع عـدم وجـود تفويضـات هلـا تـبني اوجـه وبنـود            حتويل مبالز -

مـن قـانون النظــام    (11 ،10) باملخالفــة للمـادتني  االنفـاق املـرخ  هلـا بأنفاقهـا    

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن ومنشــور    (13)املــادة املــالي للدولــة و

بشـــأن وضـــع ضـــوابط لتنفيـــذ الرتتيبـــات   م2017 لســـنة (1) وزيـــر املاليـــة رقـــم

   :املالية نوردها فيما يلي

 اجلهة  ر.م
املخص  

 السنوي
املخص  بعد 

 التعديل
 املسيل الفعلي

نسبة املسيل 

اس املخص  

 السنوي 

 %2 37,500 1,600,000 1,600,000 باملناطقجمالس التخطيط  1

2 
هيئة تقصي احلقائق واملصاحلة 

 %8 100,000 1,200,000 1,200,000 الوطنية

 %25 25,000 100,000 100,000 مركز املتفوقني )بنغازي( 3

 %17 1,916,667 6,000,000 11,000,000 جامعة بنغازي 4

 %8 566,667 6,800,000 6,800,000 جامعة عمر املختار 5

 %8 8,333 100,000 100,000 مركز حبوث العلوم االقتصادية 6

 %8 58,333 700,000 700,000 هيئة سوق املال 7

8 
الزارعة والثروة احليوانية 

 %0   3,500,000 3,500,000 باملناطق

9 
هيئة تنمية منطقة اجلبل 

 %17 103,334 620,000 620,000 االخضر الزراعة

10 
تنمية منطقة الكفرة هيئة 

 %17 83,334 500,000 500,000 والسرير الزراعية

11 
جهاز استثمار النهر الصناعي 

 %17 300,000 1,800,000 1,800,000 بنغازي()
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 اجلهة  ر.م
املخص  

 السنوي
املخص  بعد 

 التعديل
 املسيل الفعلي

نسبة املسيل 

اس املخص  

 السنوي 

12 
مركز تأهيل واعادة تأهيل 

 %17 166,666 1,000,000 1,000,000 بنغازي(املعاقني )

13 
مركز جالو لتأهيل واعادة تأهيل 

 %17 83,334 500,000 500,000 العالج الطبيعي والتوحدحاالت 

14 
مركز دعم منظمات اجملتمع 

 %8 25,000 300,000 300,000 املدني

 %8 8,333 100,000 100,000 املركز الوطين للرتمجة بدرنة 15

 %42 125,000 300,000 300,000 جملس الثقافة العام 16

 
 %12 3,607,501.00 25,120,000 30,120,000  اجملموع

 

قيــام بعــض اجلهــات بإيــداع ايراداتهــا مباشــرة يف حســاب )البــاب الثــاني( لــوحظ  -

بدل مـن ايـداعها يف حسـاب )االيـراد العـام( وممـا يسـتوجب حصـرها وحتويلـها          

ــه        الــي حســاب )االيــراد العــام( حبيــث يظهــر حســاب االيــراد العــام علــى حقيقت

للبــاب الثــاني ونــورد امثلــة علــى   وتــتمكن الــوزارة مــن اعــداد احلســاب اخلتــامي 

 ذلك:

 البيان ر.ت
قيمة االيراد 

 حسب اليومية
 التاري 

 م29/1/2017 12,076 املركز العام للتدريب والتعليم 1

 م31/1/2017 1,383,464 ايرادات وزارة الشؤون االجتماعية 2

 م2/2/2017 33,100 مراقبة اخلدمات املالية اخلمس 3

 م5/2/2017 18,863 املباحث اجلنائية 4

 م6/2/2017 68,760 املركز التقين العالي للتدريب 5

 م7/2/2017 54,836 اهليئة الوطنية للتعلم التقين والفين 6

 م12/3/2017 2,598,062 وزارة الشباب والرياضة 7

 م8/3/2017 6,213 وزارة العدل 8

 م8/3/2017 4,805 مصلحة الضرائب 9

 26/2/2017 30,707 مراقبة قصر خيار 10

 م6/3/2017 8,158 هيئة السالمة الوطنية 11
 

قيـام بعــض اجلهــات برتجيـع ارصــدة املبــالز املتبقيـة لــديها وايــداعها يف حســاب     -

 الباب الثاني نورد منها االتي:
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 ر.م
الرقم حسب 

 اليومية
 القيمة التاري  اجلهة

 466.507 م15/2/2017 اهليئة الوطنية لبحث العلمي 61 1

 8,762 م15/2/2017 مراقبة اخلدمات املالية غات 62 2

 1,330 م15/2/2017 وزارة الدفاع 63 3

 1,081 م15/2/2017 العيون طرابلس مستشفى 67 4

 789.93 م22/2/2017 حتسني العالج 466 5

 529.195 م22/2/2017 بلدية الزاوية الغربية 468 6

 2,163 م2/3/2017 وزارة العدل 486 7
 

 

 املتفرقات

دينـار  ( 850,000,000م )2017 بلز إمجالي املخصـ  لبنـد املتفرقـات للسـنة املاليـة     

للجهــات الــظ صــدر  دينــار (660,192,355)وقامــف وزارة املاليــة بتســييل مــا قيمتــه 

 ما يلي:ظ حهلا قرارات لصي  من هذا البند وقد لو

لضـخامة املخصـ  ولتنـوع    يعترب بند املتفرقات ميزانية داخـل امليزانيـة نظـرـا     -

 كافة بنود الصرف. لوتشتف أوجه الصرف عليه الظ تشم

ماليــة ضــمن البــاب  خمصصــاتلصــي  مبــالز جلهــات مرصــود هلــا   لــوحظ -

بشــأن اقــرار   م 2017لســنة  (5) الثــاني باملخالفــة لقــرار اجمللــس الرئاســي رقــم   

ــة للعــام    ــات مالي ــة    م 2017ترتيب ــالز مالي ال حبيــث أدى ذلــك اس لصــي  مب

تعتــرب يف حكــم الطارئــة واملســتعجلة وجلهــات لــديها خمصصــات غــري مســيلة    

 مبوجب القرار املذكور ومن امثلة ذلك:
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 اجلهة
املبلز املخص  

 حسب القرار

نوع املصروف حسب 

بنود تفويض 

 املتفرقات

مقابلها بنود خمص  

بتفويضات حسب الرتتيبات 

 املالية

املبلز املخص  

 بالباب الثاني

الليبية السفارة 

 ديون عالج باخلارج 40,000,000 تركيا
ديون عالج باخلارج )وزارة 

 100,000,000 املالية(

اجلهاز التنفيذي 

 13,000,000 للطريان اخلاص

الصيانة للمباني 

والتجهيزات واالثاث 

واالليات ووسائل 

 النقل

الصيانة للمباني 

والتجهيزات واالثاث 

 واالليات ووسائل النقل
300,000 

 ديوان وزارة املالية

100,000 
وقود وزيوت وقوى 

 ملركة
وقود وزيوت وقوى 

 120,000 ملركة

 200,000 الربيد الربيد 100,000

500,000 
مطبوعات وقرطاسية 

 وادوات مكتبية
مطبوعات وقرطاسية 

 200,000 وادوات مكتبية

 200,000 نفقات سفر ومبيف نفقات سفر ومبيف 500,000

500,000 
ا ارات املباني 

 ومصروفات نقل
ا ارات املباني ومصروفات 

 440,000 نقل

800,000 
 هيزات أغطية 

 ومفروشات
 هيزات أغطية 

 200,000 ومفروشات

500,000 

الصيانة للمباني 

والتجهيزات واالثاث 

 واالليات ووسائل نقل

الصيانة للمباني 

والتجهيزات واالثاث 

 واالليات ووسائل نقل
300,000 

 

ــبعض    خمصصــاتكــل  تســييللــوحظ عــزوف احلكومــة عــن    - ــاني ل ــاب الث الب

 ما يلي: من بند املتفرقات منهااجلهات واستبداهلا مببالز خصصف وسيلف 

 اجلهة ر.م
املخصصات 

 بالرتتيبات املالية
املخص  بالرتتيبات 

 الطارئة
 بند املتفرقات

 3,000,000 14,000,000 6,000,000 جهاز املباحث العامة 1

 5,512,474 1,000,000 1,087,500 إدارة قضايا احلكومة 2

 1,000,000 2,200,000 17,062,500 وزارة الشؤون االجتماعية 3

 4,000,000 53,825,000 112,500,000 وزارة الدفاع 4

 

عــدم وجــود مــا يفيــد عــرض بعــض القــرارات مــن وزارة املاليــة حســب اســانيد        -

القــرارات مــع عــرض بعضــها مــن الســيد وزيــر املاليــة واخــر مــن الســيد وكيــل   

 املالية.وزارة املالية دون دراسة من قبل ادارة امليزانية املختصة بوزارة 

عـــدم تــــوفر صــــفة االســــتعجالية والطارئـــة لبنــــود االنفــــاق املخصــــومة مــــن    -

 (5) املتفرقات خصوصا بعد اعتماد خمصصات للباب الثاني مبوجـب قـرار رقـم   

 .2017 بشأن اقرار ترتيبات مالية للعام م 2017لسنة 

مـــن امجـــالي  %(15) التوســع يف تقـــدير مصــروفات البنـــد والــظ متثـــل نســبة     -

 الثاني.مصروفات الباب 
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مليــون  30بتخصــي  مبلــز  م 2017تــبني قيــام اجمللــس الرئاســي خــالل العــام     -

الرياضــية صــرفف هلــا كاملــة مــن قبــل وزارة املاليــة مــن بنــد     ألنديــة دينــار ل

مــن حســابات الدولــة مــع انهــا مؤسســات أهليــة حســب قــرار اللجنــة     املتفرقــات 

باعتمــاد النظــام االساســـي    م2008لســنة  ( 568)الشــعبية العامــة )ســابقـا( رقــم     

 املوحد لألندية الرياضية.

دعم االنديـة ويتضـح ذلـك مـن اجلـدول أن      عدم وجود برنامج خبصوص  تبني -

 أندية رياضية فقط. (9)عدد االندية املشمولة بالدعم 

 تبني تكرار دعم بعض االندية. كما -

دينـار لصـاا اهليئـة    ( 2,500,000)من ضمن املبـالز املخصـومة مـن البنـد مبلـز       -

العامــة للشــباب والرياضـــة وهــي جهـــة هلــا خمصصـــاتها املدرجــة بالرتتيبـــات      

 .املالية

 (التنميةالباب الثالث )مشروعات وبرامج 

بلغــف املخصصــات املاليــة للبــاب الثالــث املعتمــدة مبوجــب قــرار اجمللــس الرئاســي      

بينمـا بلغـف    مليـار دينـار   (4) مبلـز  م2017 لسـنة ( 5) حلكومة الوفـاق الـوطين رقـم   

ــن     ــرتة مـ ــالل الفـ ــادرة خـ ــة الصـ ــات املاليـ ــى م1/1/2017 التفويضـ  م31/12/2017 حتـ

سـيل خـالل نفـس الفـرتة مـن واقـع دفـرت        بلغـف امل و دينـار،  (3,000,997,530) مببلز

 ذلك:دينار وفيما يلي بيان يوضح  (1,910,710,616) اليومية مبلز

 

 املسيل املفوض به املخص   اجلهة
نسبة 

املسيل اس 

 املخص 

 %84 587,547,496 700,000,000 700,000,000 الدراسات العليا والبعثات

 %53 417,100,000 779,987,321 780,000,000 العامة للكهرباءالشركة 

 %50 400,000,000 800,000,000 800,000,000 املؤسسة الوطنية للنفط

 %55 237,596,243 373,097,435 430,000,000 وزارة التعليم 

 %92 147,385,794 153,385,794 160,000,000 وزارة املواصالت والنقل

 %26 43,967,508 43,967,508 171,580,000 واملرافقوزارة اإلسكان 

 %10 33,825,799 41,825,799 350,000,000 وزارة الصحة

 %39 19,421,791 45,484,363 50,000,000 جملس النواب واجلهات التابعة له

 %37 7,421,985 14,843,970 20,000,000 وزارة الشؤون االجتماعية

 %100 7,000,000 7,000,000 7,000,000 وزارة اخلارجية

 %57 4,000,000 7,000,000 7,000,000 اهليئة العامة للثقافة واجملتمع املدني

 %70 3,500,000 5,000,000 5,000,000 وزارة املالية

 %24 1,200,000 4,700,000 5,000,000 وزارة االقتصاد

 %2 744,000 744,000 35,000,000 وزارة العدل

 %0 0 23,961,340 479,420,000 تسيل خمصصاتهاجهات أخرى ي 

 %48 1,910,710,616 3,000,997,530 4,000,000,000 اجملموع
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 ومن خالل عملية الفح  واملراجعة تبني اآلتي:

عـــدم اعـــداد كشـــوفات بكافـــة املشـــاريع والـــربامج التنمويـــة وتبويبهـــا قطاعيــــا  -

وحســب توزيــع القطاعــات حبيــث تــتمكن الــوزارة مــن  املنــاطق(ومكانيـــا )حســب 

 متويلها.متابعتها ومراقبة 

ال يوجــد كشــف باملشــاريع الــظ صــدرت هلــا موافقــات مــن وزارة التخطــيط          -

 .2017 العامبالصرف بربنامج االعتمادات املستندية خالل 

افصـان كامـل عـن التنفيـذ الفعلـي       هتسييل دون ان يقابلاللتفويض والقيام با -

 احلقيقية.ذلك يف استخدام جزء منها يف غري اغراض التنمية  ويسبب

 املوحدة نتيجـة عـدم قيـام   وزارة التخطيط تقارير املتابعة السنوية عدم اعداد   -

 اغلــب اجلهــات املعنيــة بتنفيــذ البــاب الثالــث )ميزانيــة التنميــة( بإحالــة تقــارير 

هــا دون إلزام تلــك اجلهــاتلباملخاطبــة واالكتفــاء  التخطــيط،املتابعــة لــوزارة 

ــادتني    ــة لـــن  املـ ــة الفنيـــة باملخالفـ ــارير املتابعـ  مبوافـــاة وزارة التخطـــيط بتقـ

ــة للقان ( 11,10) ــة التنفيذيـ ــن الالئحـ ــمـ ـــون رقـــ ــنة  (13) مــــــ ــأن  م 2000لسـ بشـ

 .التخطيط

 الدعم الرابع:الباب 

بلغــف املخصصــات املاليــة للبــاب الرابــع املعتمــدة مبوجــب قــرار اجمللــس الرئاســي      

بشـأن إقـرار الرتتيبـات املاليـة للعـام       م2017 سـنة ل (5) حلكومة الوفاق الوطين رقـم 

دينـار بينمـا بلغـف التفويضـات املاليـة الصـادرة        6,320,000,000))مبلـز  م 2017املالي

يف  دينــار، (6,320,000,000)مبلــز  م31/12/2017حتــى  م1/1/2017 خــالل الفــرتة مــن

 حـــني بلغــــف املصــــروفات خــــالل نفــــس الفــــرتة مــــن واقــــع دفــــرت اليوميــــة مبلــــز 

 يوضح ذلك:التالي بيان والدينار  (5,969,999,993)

 املسيل الفعلي املفوض به املخص  السنوي البند
نسبة املسيل اس 

 املخص 

 %50 350,000,000 700,000,000 700,000,000 االدوية

 %100 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 احملروقات

 %100 780,000,000 780,000,000 780,000,000 الكهرباء واالنارة العامة

 %100 230,000,001 230,000,000 230,000,000 املياه والصرف الصحي

 %100 409,999,992 410,000,000 410,000,000 النظافة العامة

 %94 5,969,999,993 6,320,000,000 6,320,000,000 اإلمجالي

 

اال ان معظــــم  (%94)نالحــــظ مــــن اجلــــدول ان نســــبة تســــييل البــــاب الرابــــع  -

اجلهات املدعومة تعاني مـن نقـ  وشـح يف السـيولة الالزمـة للتغطيـة السـلع        

   واخلدمات الظ تقدم من خالهلا.
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 التـــــأخر يف إعـــــداد احلســـــابات اخلتاميـــــة والتســـــويات املصـــــرفية للحســـــابات -

ــا    واحلســاب املفتــون  م2017حــة خــالل ســنة   املصــرفية املفتو لــدى مصــرف ليبي

 (.190316)املركزي حتف رقم 

 سلف اجلهات العامة والشركات واالفراد:

ــز مــا أمكــن حصــره مــن الســ       م31/12/2017اس  1/1/2011لف خــالل الفــرتة مــن  بل

   على النحو التالي: (2,177,311,446) مبــــــــــــــــــلز

  امجالي السلفة البيان
 امجالي السلفة البيان

 941,952 تالشركة العامة لإللكرتونا  65,602,804 الشركة العامة للورق والطباعة

 100,659 شركة مصراته للصناعات الغذائية  10,959,268 الشركة املتحدة للطريان

 717,199 الشركة العامة لصناعة االدوية   182,154,950 سلفة بعثة احلج

 200,181 الشركة العامة للخردة  7,706,100 الزاوية العامةشركة االشغال 

 2,410,156 شركة االمناء لألنابيب بنغازي  17,830,200 شركة االشغال العامة بنغازي

 22,041,488 اخلصخصةواهليئة العامة لالستثمار   10,107,443 اخلمس شركة االشغال

 305,100 العمارة لالستثمارات اهلندسيةمكتب   62,072,000 دشركة العامة للبناء والتشيي

 3,350,000 املكتب االستشاري اهلندسي  12,237,352 الشركة العامة لتحلية املياه
صندوق تسوية مرتبات الليبيني 

  226,586,870 بالشركات االجنبية
 151,200 مشروع حفر وصيانة االبار

 252,540 العامة للخردةالشركة   4,662,547 مراقبة اخلدمات املالية بنغازي

 1,061,100 الشركة العامة لألعمال الكهربائية  28,521 وزارة الشؤون االجتماعية

 529,200 لتوكيالت املالحيةلشركة جرمة   315,130 رابطة اهالي شهداء ابوسليم

 193,050 شركة دار الصناعة والصيانة البحرية  1,500,000 االحتاد العام لطلبة

 427,950 الشركة العامة للنقل السريع  10,794,000 االشغال العامة درنةشركة 

 487,350 شركة افريقيا للهندسة واملشروعات  3,114,000 شركة اخلدمات العامة درنة

 85,050 شركة االنشاءات البحرية  30,364,674 شركة االشغال العامة مصراته

 861,300 الشركة الليبية للتموين  3,156,000 شركة االشغال العامة اجلبل االخضر

 275,400 الشركة الوطنية للمقطورات  3,185,423 شركة االشغال العامة الكفرة

 476,550 الشركة العاملية للمالحة  2,832,898 شركة االشغال العامة سبها

 7,200,000 جلنة الرتتيبات االمنية  6,955,000 شركة اخلدمات العامة طرابلس

 50,000,000 الرئاسيبغرفة العمليات اخلاصة   20,373,776 شركة االشغال العامة طرابلس

 188,958,606 سلف االفراد  7,000,000 شركة االمناء لألنابيب املساهمة 

 1,000,004,546 الشركة العامة للكهرباء  43,501,559 شركة خدمات املراكز االدارية

 5,000,000 جلنة االزمة الفرعية ابو سليم  11,857,250 الشركة العامة للطرق واجلسور

 7,500,000 االحتاد اللييب لكرة القدم  200,000 شركة اوريتنال هاوس االعالمية

 1,956,129 الشركة العامة للنقل السريع  5,000,000 شركة افريقيا للهندسة واملشروعات

 7,756,500 الليبية للخدمات االرضيةالشركة   3,970,475 صندوق االمناء االقتصادي 

 2,177,311,446 االجمالي  120,000,000 جلنة االزمة لألحداث اجلارية
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 ميزانية الطوارئالفصل الثالث: 
( 72) قــرار اجمللــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين رقــم     م2016يف العــام  صــدر

باالســتناد علــى الفقــرة بشــأن وضــع ترتيبــات ماليــة طارئــة ومؤقتــة  م2016 لســنة

ديســمرب  17مــن االتفــاق السياســي اللــييب املوقــع بتــاري       ( 9)السادســة مــن املــادة   

ــز    م 2015 ــار  (1.5) س مبوجــب احكــام هــذا القــرار لصــي  مبل ــار دين غطــى ي ملي

وقـد ورد ضـمن تقريـر ديـوان احملاسـبة      ، بسلفة مالية من مصرف ليبيا املركـزي 

القرار وأوجـه تنفيـذه خـالل ذلـك      بإصدارملرتبطة أهم املالحظات ا (2016)السابق 

ويــبني العــرض التــالي أهــم البيانــات واملالحظــات الــظ تتعلــق مبخصصــات     العــام 

 م:2017الطوارئ وأوجه استخدامها خالل العام 

مليــون دينــار فقــط مــن املخصــ    380تنفيــذ مــا قيمتــه   2016س خــالل العــام  -

 م2017مليار دينار ولذلك استمر تنفيذ امليزانيـة خـالل العـام     1.5املعتمد مببلز 

مليــون دينــار، ويوضــح اجلــدول التــالي   780مــا قيمتــه  إنفــاقوالــظ س خالهلــا 

 :م26/2/2018املوقف التنفيذي ملخصصات الطوارئ حتى تاري  

 النسبة القيمة  البيان

الصادر  2016/72خمصصات الطوارئ وفق القرار 

 عن اجمللس الرئاسي

1,500,000,000 100% 

امجالي قيمة القرارات الصادرة عن اجمللس الرئاسي 

حتى الربع  - 2017 - 2016من النصف الثاني 

 م2018األول 
2,283,951,356 152.3% 

امجالي قيمة القرارات املخصصة امللغية واملسحوبة 

 %53.7 805,629,000 توزيعهاواملتحفظ عليها وحتف التعديل واملعاد 

امجالي قيمة قرارات التخصي  الصادرة عن 

 %98.6 1,478,322,356 اجمللس الرئاسي بعد التعديل

امجالي املبالز املنفذة من مصرف ليبيا املركزي 

 %74 1,110,664,223 2017/12/31حتى 

الرصيد املتبقي للمخصصات الغري منفذة من 

 %24.5 367,658,133 مصرف ليبيا املركزي

رصيد املبلز املتبقي )الغري خمص  من الرئاسي( 

 %1.4 21,677,645 حتى تارخيه

 

 واجلدول التالي يوضح اجلهات املستفيدة من خمصصات الطوارئ: -
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 النسبة املبلز اجلهة املستفيدة

 %20.0 300,000,000 صندوق موازنة األسعار
 %18.3 274,541,223 اجملالس البلدية

 %10.7 161,241,000 املستشفيات
 %5.4 81,325,000 وزارة الدفاع

 %1.5 22,000,000 املخابرات العامة
 %0.3 4,000,000 غرفة العمليات العسكرية سرت

 %2.0 30,000,000 مصراتهغرفة العمليات العسكرية 

 %5.0 75,000,000 (مصراته-غرفة العمليات العسكرية املشرتكة )سرت 

 %1.7 25,000,000 اجلنوب -الدفاع وزارة 

عالج جرحى غرفة العمليات العسكرية املشرتكة 

 %1.0 15,000,000 (مصراته-)سرت 

 %1.7 25,000,000 وزارة الداخلية
 %1.5 21,768,750 مديريات االمن
 %2.3 35,247,000 املباحث العامة
 %3.1 47,200,000 قطاع الصحة

 %2.1 31,500,000 التعليم العام والتقين
 %1.9 28,000,000 اجلامعات
 %1.0 14,700,000 القضاء

 %0.9 13,000,000 املياه
 %4.8 71,500,000 الكهرباء

 %2.2 33,551,500 اجمللس الرئاسي
 %3.3 49,000,000 احلرس الرئاسي

 %1.5 23,000,000 جلنة الرتتيبات األمنية
 %1.7 24,880,000 األجهزة واملصاا واهليئات واملراكز

 %4.8 71,867,883 باقي الوزارات
 %1.4 21,677,644 املتبقي

 %98.6 1,478,322,356 اإلمجالي

 

أهــم مــا لــوحظ خبصــوص تنفيــذ خمصصــات الطــوارئ هــو ا ــراف بعــض           -

اجلهات يف التقيد باإلنفاق وفق األغـراض املصـادق عليهـا مـن ديـوان احملاسـبة       

يف عمــل اجلهــة، وســرتد مالحظــات الفحــ  والــظ متثــل نفقــات طارئــة تــؤثر 

 على تلك اجلهات تباعـا خالل اجلزء اخلاص بكل منها.

 وتبني بشأنها ما يلي:

الـظ ي يـتم تسـويتها     ةول اعاله ان امجـالي السـلف املرتاكمـ   دمن اجل نالحظ -

 دينار.( 2,177,311,446) مبلز (2017 الي 2011) خالل الفرتة من السنة املالية

مـن الئحـة    (181) سـجل العهـد املاليـة وفقـا ملـا نصـف عليـه املـادة         اغفال إمسـاك  -

 امليزانية واحلسابات واملخازن.
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االكتفاء بقيد واثبات العهد املاليـة املمنوحـة مبنظومـة احلسـابات االليـة الـظ        -

تفتقــر بيناتهــا الدقــة املطلوبــة مــن حيــث جمــاميع االرصــدة الدفرتيــة يف اول     

 اعاله. اللمادة املشار اليهاملدة واخر املدة باملخالفة 

التــأخري الكــبري يف تســوية هــذه الســلف مــع اخلزانــة العامــة، واســتفادة بعــض       -

بســلف اخــري دون تســوية الســلف املمنوحــة ســابقا، بــالرغم مــن     اجلهــاتتلــك 

 املالية. املبالزضخامة 
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 موازنة النقد االجنبي الفصل الرابع: 
نتيجة اتساع فجوة سعر الصرف للدينار اللييب مقابل العمـالت االجنبيـة يف ظـل    

النقـد االجـنيب وعـدم مبـادرة املصـرف املركـزي بـأي اجـراءات          إنفـاق عدم انتظـام  

مــن شــأنها خلــق االســتقرار يف النقــد حســب اختصاصــاته املســندة إليــه مبوجــب          

معــه اضــرارـا   أحــدثي األمــر الــذ  وتعديالتــهم 2005لســنة  1قــانون املصــارف رقــم  

 التالي:جسيمة باالقتصاد وتشوهات تتمثل يف 

       ملمـوس   أثـر دون حتقيـق   اسـتنزاف احتياطيـات الدولـة مـن النقـد األجـنيب

 .باالقتصاد

 .املضاربة بالعملة األجنبية واحمللية وتغول  ار السوق السوداء 

 التشجيع على تفشي الفساد يف اجملتمع.   

  تكاراالحشح السلع وتفشي ظاهرة 

 ارتفاع املستوى العام لألسعار يف الدولة.التضخم و 

 تهريب األموال للخارج عن طريق التوريدات الوهمية. 

 .تهريب السلع املوردة نتيجة فرق السعر مع الدول االخرى 

  ــدم ــنح  العـ ــة يف مـ ــة أو     عدالـ ــراض  اريـ ــان ألغـ ــواء كـ ــنيب سـ ــد االجـ النقـ

 .شخصية

  لع املختلفــة حيــث يــتم الرتكيــز بــني أصــناف الســعــدم التــوازن يف التوريــد

 على أصناف معينة تتصف بإمكانية لزينها وسهولة وتهريبها.

  ستلزمات التنمية سواء كان للقطاع اخلاص أو العام.االهتمام مبعدم 

األمـــر الـــذي جلـــأت معـــه الدولـــة إس اقـــرار موازنـــة للنقـــد االجـــنيب كــــإجراء          

س الرئاســي ومصــرف ليبيــا  اســتثنائي بنــاء علــى االجتمــاع الــذي عقــد بــني اجمللــ    

املركزي وديوان احملاسبة وفقـا لالتفاق السياسي يف فندق كورنثيـا اواخـر العـام    

بشـأن حتديـد   م 2017لسـنة  ( 377)ه رقـم  قـرار حيث اصدر اجمللس الرئاسي  م2016

( 17.9)والــذي أذن فيــه بإنفــاق مبلــز وقــدره    م2017موازنــة النقــد األجــنيب للعــام   

مليــار دوالر  6.7موازنــة الســلعية بقيمــة  خمصــ  للمنهــا  ،دوالر أمريكــيمليــار 

واســـند اس وزارة االقتصـــاد م 2017لســـنة  378مبوجـــب القـــرار رقـــم س تفصـــيلها 

 ادارتها وتنفيذها وفقـا الختصاصاتها بالقانون التجاري،،،

ويوضـح اجلـدول التـالي توزيـع خمصصـات النقـد االجـنيب علـى البنـود الرئيســية          

 :ختلفةلنفقات الدولة امل
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 املخص  بالدوالر الغـــــــــــــــــــــــــــــرض
 فعاـل خاللاملنفذ 

2017 

 نسبة التنفيذ

حتويالت لتغطية النفقات احلكومية 

 %72 939,380,000 1,300,000,000 باخلارج

 %102 3,073,125,000 3,000,000,000 توريد احملروقات للسوق احمللي
 %41 1,587,015,000 3,900,000,000 اعتمادات وتوريدات القطاع العام 
املوازنة السلعية للقطاع اخلاص 

 واجلهات املستقلة
6,700,000,000 1,638,000,000 24% 

 %55 1,636,000,000 3,000,000,000 احلواالت الشخصية لألسر واالفراد
 %49 8,874,073,000 17,900,000,000 اجملموع

 

مليــار دوالر  8.9بقيمــة  م2017بلــز مــا س انفاقــه مــن نقــد أجــنيب خــالل العــام    -

باملخالفة لقرار اجمللس الرئاسي الذي أقـر خمصصـات للنقـد االجـنيب بقيمـة      

النقـــــد  إنفـــــاقأي أن  %30مليـــــار دوالر بشـــــرط ان ال يتجـــــاوز العجـــــز  17.9

ــنيب خـــالل العـــام    ــرتض ان يكـــون بســـقف   2017االجـ والر مليـــار د 17.16م يفـ

وبالتــالي فــإن حجــم االنفــاق بالنقــد االجــنيب إس املخصصــات املقــررة كانــف     

 .%49بنسبة 

خمصصــات القطــاع احلكــومي مــن النقــد االجــنيب غيـــاب وزارة        وتــبني بشــأن   -

ــد        ــة عــن ادارة املخصصــات حيــث اتســم الصــرف بالعشــوائية وعــدم حتدي املالي

التفصـيلية ألوجـه   االولويات و ـاوز املخصصـات وغيـاب السـجالت والبيانـات      

 برز االمثلة على ذلك ما يلي:لصرف الفعلي للنقد االجنيب، ومن أا

      ــة ــة بقيمــــ ــايا اخلارجيــــ ــويالت لغــــــرض القضــــ ــاوز يف التحــــ ــود  ــــ وجــــ

حيـــث بلغـــف التحـــويالت اخلارجيـــة وفـــق ســـجالت        دينـــار( 10,489,189)

بالرتتيبـــات املاليـــة  دينـــار يف حـــني ان املعتمـــد (16,127,523)املصـــرف مبلـــز 

 دينار لييب  ( 5,683,334)مبلز م 2017

  عـن خمصصـات البـاب    ملؤسسـة الوطنيـة للـنفط    حتويالت اوجود  اوز يف

دينــار حيـث اظهـرت ســجالت املصـرف املبــالز     (129,620,377)مببلـز  الثالـث  

دينــار يف ( 529,620,377)الــظ س حتويلــها خصــمـا مــن البــاب الثالــث مببلــز   

 دينار   (400,000,000) ت مبلزحني ان امجالي املخص  بالرتتيبا

مليـار   17.9بقيمـة  موازنة النقـد االجـنيب   س تنفيذ فيما لو  باالقتصاد االثار اال ابية

 .م2017وفق ما خطط هلا خالل سنة دوالر 

   على مستوى سعر الصرفأواـل: 

سينتج عن تنفيذ كل خمصصات املوازنـة الفـاض تـدر ي لسـعر الصـرف       -

النقــد االجـنيب يف شــكل اعتمــادات وحــواالت وقيمــة  نتيجـة لضــ  كميــات مــن  

تنفيــذ  أربــاب االســر وهــذا االلفــاض سيســاعد املصــرف املركــزي يف امكانيــة 
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علـى االقـل يف مسـتوى     على سعر الدينار اللـييب  اصالحات متكنه من احملافظة

 معني.

   على مستوى السلع واستقرار االسعارثانيـا: 

ــد الســلع باحتياجــات الســوق الــظ س     نتيجــة النتظــام فــتح االعتمــادات لت    - وري

ا ـابي علـى عـرض     تقديرها من أهل االختصاص فأن ذلـك سـيكون لـه تـأثري    

 السلع يف السوق مما سينعكس على اسعارها الظ ستنخفض .

كمــا أن الطريقــة الــظ انتهجتهــا وزارة االقتصــاد يف توزيــع االعتمــادات علــى      -

ا ـابي مـن حيـث كسـر االحتكـار      سيكون هلا تـأثري   عدد من الشركات أكرب

وخلق التنافسية بـني التجـار وضـمان توريـد السـلع والتعـرف علـى الشـركات         

 الظ لديها القدرة على التنفيذ

   على مستوي السيولة النقديةثالثـا: 

ا ابيات التوزيع األفقي لالعتمادات هو توفري السـيولة النقديـة حيـث     أحدان  -

يولة نتيجــة حلجـــم االيـــداعات الـــظ  ســيكون هنـــاك تـــأثري علــى حركـــة الســـ  

ــادات     ــى اعتمــ ــول علــ ــة احلصــ ــار حملاولــ ــينفدها التجــ ــرى ســ ــات  اخــ وااللتزامــ

 بالشروط املطلوبة.
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 الفصل اخلامس: سياسات ادارة االزمة

 أولويات حكومة الوفاق
زال حكومة الوفـاق تعـاني مـن لـبط يف إدارة شـؤون الدولـة مـع مـرور عامهـا          تال

ــاني مــن احلكــم وي حتقــق خــالل العــام      أي تقــدم يــذكر عــن ســابقه،     م2017الث

حيــث اســتمرت ذات املالحظــات وأوجــه القصــور الــظ س ذكرهــا يف تقريــر ديــوان   

ت احلكوميــة  االصــالحا تمكن مــن املباشــرة يف   دون أن تــ  م2016احملاســبة الســابق  

بالرغم مـن احملـاوالت العديـدة     ،املواطن العاجلةالنظر اس احتياجات  واألساسية أ

والضــغوط الــظ مارســها الــديوان مــن خــالل املخاطبــات واالجتماعــات والتقــارير      

املختلفـــة ملعاجلـــة املظـــاهر املســـببة يف تـــدني اوضـــاع الدولـــة دون الـــاذ اجـــراءات  

 جدية حياهلا.  

كومة الوفاق الوطين انبثقف عن االتفاق السياسـي اللـييب الـذي    وبالرغم من أن ح

 تأخرحــدد أولويــات عمــل احلكومــة األمنيــة والسياســية واالقتصــادية إال أنهــا تــ     

مــن  (2)لملحــق رقــم واخلدميــة وفقـــا ل ا االقتصــادية كــثريـا يف مباشــرة أولوياتهــ 

تـتمكن  م ي 2017، 2016مني التفاق السياسي، حيث يالحظ جليــا أنـه وطيلـة العـا    ا

 األولويات واملتمثلة يف املهام التالية: من الوفاء بأي من تلك

 واملؤسســـات لالقتصـــاد الرئيســـية املـــوارد وتنظـــيمإدارة و االســـتقرار تـــوفري 

 .االقتصادية

  بكفاءة واملالية االقتصادية املوارددارة إل سليمة حكومية سياسات اعتماد. 

  إدارة  يف املمارســــات أفضــــل بتنفيــــذ االقتصــــادية املؤسســــات قيــــام ضــــمان

 لتحقيــــق تنظيمهــــا وإعــــادة هــــذه املؤسســــات إصــــالن يــــتم وأن عملياتهــــا،

 .للبالد الشاملة االقتصادية واالسرتاتيجيات األهداف وخلدمة أغراضها

 األساســـية اخلـــدمات مـــن املختلفـــة املـــواطنني حاجـــات تلبيـــة علـــى العمـــل 

 اجملــالس مــع وبالتعــاون بــرامج واضــحة  خــالل مــن والصــحة كــالتعليم

 .احمللي واحلكم البلدية

 والعمـل  واملهجـرين  والنـازحني  اجلرحـى  وأوضـاع  اإلنساني الوضع معاجلة 

 .ملناطقهم عودتهم تسهيل على

 واالهتمــام الدولــة وحــدة إطــار يف اإلداريــة الالمركزيــة سياســات تعزيــز 

 .املكانية بالتنمية

 يف احمللـــي اجملتمـــع وقيـــادات والبلـــديات احملليـــةدارة اإل دور وتفعيـــل دعـــم 

 .األمنية املنظومة مساندة

 اإلسكان ملشاريع خاص اهتمام إيالء. 

 بنغــازيللمــدن الــظ تعرضــف للحــروب مثــل ســرت و   خاصــة أهميــة إيــالء 

 والعمـل مــع  املدينـة،  إعمـار  وإعـادة  بهـا  واإلنسـاني  األمـين  الوضـع  ومعاجلـة 
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 املعــايري االعتبـار  بعـني  آخــذين ذلـك  حتقيـق  يف للمســاهمة الـدولي  اجملتمـع 

 .الفساد ومكافحة باملسائلة والشفافية املتعلقة الدولية

 األجهــزة مــع والتعــاون التعامــل بشــأن واللــوائح القــوانني بتطبيــق االلتــزام 

 .املختلفة الرقابية

 مراعـاة  مـع  األخـرية  األحـداث  مـن  تضـرروا  الـذين  املواطنني أوضاع معاجلة 

 .ةواالقتصادي للدول املالي الوضع

 ووضـع  املؤسسـاتي  االنقسـام  بسـبب  نشـأت  الـظ  الوظيفيـة  األوضاع معاجلة 

 .هلا املناسبة احللول

 الصـغرى  املشـروعات  دعمو للشباب خاصة األمد قصرية عمل فرص توفري 

 .واملتوسطة

 اخلطـط  ووضـع  اللـييب  للجنـوب  الكامـل  الـدعم  لتـوفري  خاصة أهمية إيالء 

 .لذلك املناسبة

 املصــرف تصــرفاتانعكــس علــى املتــدني  احلكومــةأثــر اداء ذلــك باإلضــافة إس أن 

ــة وإ   املركـــزي الـــذي  ــام احلكومـ ــو ممارســـة مهـ ــه  ـ ــاهمتفـــر  يف جـــل اعمالـ ه لـ

ــه،   ال ــانون تنظيمــ ــيلة بقــ ــاته االصــ ــه يف  ختصاصــ ــى االخــــ  دوره واجراءاتــ وعلــ

 معاجلة االزمة املرتبطة بالوظائف التالية:

  واخلارجإصدار النقد اللييب، واملوحافظة على استقراره يف الداخل.  
  الوطينالسيولة النقدية يف االقتصاد إدارة.  
 إلشراف على عمليات حتويل العسمقلةاتنظيم سوق الصرف األجنيب و. 
  احتياطيات الدولةإدارة. 

 رسم وتنفيذ السياسة النقدية. 

 الرقابة على املصارف. 

 ال ومنع تهريبها للخارجمكافحة غسل االمو. 

 .وقد أفرد التقرير لتلك الظواهر باب مستقل خاص بتقييم اداء القطاع املصريف

 األزمة املالية واالقتصادية
ي علـى املسـتويني الكلـي واجلزئـ    مالية واقتصادية  مشاكلدة تعاني الدولة من ع

واقتتـال س  مند وقوع حادثـة اقفـال مـوانئ الـنفط ومـا أعقبهـا مـن حـاالت انقسـام          

استغالهلا من أطراف عدة يف حتقيـق مكاسـب خاصـة علـى حسـاب اجملتمـع حيـث        

انعكســف آثارهــا الســلبية علــى الدولــة واملــواطن يف ظــل قصــور احلكومــة وأدت اس  

 التالي:

 تدهور قيمة الدينار اللييب 

 تضخم باألســــــــــــواق   



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

45 

 

 شح السلع وتفشي ظاهرة االحتكار 

 شح السيولة باملصارف 

   زيادة مستويات الفقر والبطالة 

  ( الكهرباء والنظافة والصحة وغريها)دمات اخلتدني... 

 وتنامي الدين العام عجز املوازنة العامــــة 

 اختالل اهليكل املالي للدولة 

   الفاض االحتياطيات 

وحيــث يعــد عــدم االســتقرار واالنقســام السياســي والظــروف االمنيــة أهــم أســباب    

زمـــة االقتصـــادية إال أن غيـــاب اجلهـــات املعنيـــة بشـــكل شـــبه   اســـتمرار وتفـــاقم اال

كامـل عـن الـاذ أي اجـراءات اسـتثنائية للتخفيـف مـن االزمـة كـان هـو الســبب           

 الرئيسي يف زيادة تفاقمها.

 وفيما يلي عرض ألهم املشاكل االقتصادية والتنظيمية حسب املسؤولية:

 احلكومة

 عدم القدرة على تشخي  املشاكل بشكل صحيح 

 عدم جدولة األولويات 

 االسراف وتضخيم االنفاق احلكوميـ واهمال سياسات الرتشيد 

 .تهريب السلع واألصول للخارج وضعف السيطرة على املنافذ 

   ضــعف القــدرة علــى حتســني اداء املؤسســات املعنيــة برســم وإدارة السياســات

 االقتصادية.

 سوء إدارة مؤسسات الدولة اخلدمية 

 األسعار والرقابة على السـلع أو حتسـني اخلـدمات     عدم القدرة على موازنة

 وحتفيز أداء املؤسسات املعنية.

      ــات ــني اداء مؤسسـ ــة وحتسـ ــرادات النفطيـ ــة االيـ ــى تنميـ ــدرة علـ ــعف القـ ضـ

 اجلباية.

 .سوء إدارة ملف الدعم وعدم العدالة يف توزيعه 

 املصرف املركزي

  م.حالة االنقسا وترسي تعطيل عمل جملس إدارة املصرف املركزي 

 .اتساع اهلوة بني سعر صرف النقد األجنيب الرمسي واملوازي 

       سـوء ادارة احتياطيـات الدولــة، وتكـرار عمليــات االسـتيالء عليهــا مـن خــالل

 االعتمادات املستندية ومستندات رسم التحصيل.

 .املضاربة بالنقد احمللي ونشوء  ارة سوداء للصكوك املصرفية 

 جنيب وتنامي السوق املوازي.  ضعف إدارة وتنظيم تداول النقد األ 
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     ضعف إدارة عمليات التحويالت اخلارجية وتنامي ظـاهرة تهريـب األمـوال

 للخارج.

 .سوء ادارة النقد احمللي واستمرار حالة شح السيولة لثالثة أعوام متتالية 

 .ضعف املنظومة املصرفية والفساد املستشري يف القطاع 

  االلكرتوني.عدم استكمال الدورة التجارية للتبادل 

 غياب التنسيق والتكامل

 اووضـع اجـراءات ناجعـة ملعاجلتهـ    املشار إليها أعاله يتطلب الوقوف على املشاكل 

املتاحـة والتنسـيق بـني احلكومـة واملصـرف       اخلياراتاو التخفيف من حدتها طرن 

، إال أنـــه بشـــكل متـــوازن ومتكامـــل املركـــزي خبصـــوص تنفيـــذ البـــديل االفضـــل  

ــى تارخيــه الزا  ــط      وحت ــاني مــن ب ــا تع ــف كافــة املقرتحــات ام وعــدم فاعليــة أو   ءل

ــطدم ــة   تصــ ــاب الثقــ ــات بغيــ ــازع االختصاصــ ــذ )  وتنــ ــني ادوات التنفيــ ــرف بــ املصــ

معاجلــــة أي مشـــكلة مـــن هــــذه   مــــع إدراك اجلميـــع بـــأن   املركـــزي، احلكومـــة(   

 املشاكل بشكل منفرد سيرتتب عليه تفاقم مشكلة أخرى كما باألمثلة التالية:

  يرتتــــب عليــــه زعزعــــة يف ســــعر صــــرف الــــدينار اللــــييب معاجلــــة الفــــرق

باألســـواق خـــالل فـــرتة التخفـــيض والفـــاض القيمـــة الشـــرائية للـــدينار   

اللييب وبالتـالي تـدني مسـتوى املعيشـة للمـواطن واخـتالل اهلياكـل املاليـة         

 للمؤسسات.

     معاجلـــة التضـــخم يتطلـــب زيـــادة عـــرض النقـــد االجـــنيب وتوســـيع دائـــرة

 سيؤدي اس زيادة استعمال االحتياطيات.املنافسة االمر الذي 

          حتســني الوضــع املعيشــي للمــواطن ميكــن معاجلتــه برفــع املرتبــات ولكــن

يرتتب على ذلك زيادة االنفاق احلكومي وارتفاع عرض النقود ممـا سـيزيد   

الضغط على االحتياطيـات والتضـخم وتسـارع انهيـار الدولـة بسـبب كـادر        

 الدولة الكبري.

ملعاجلــة تلــك املشــاكل بشــكل اســتثنائي وطــارئ التنســيق بــني وبالتــالي يســتدعي 

 املؤسسات املعنية بالاذ اجراءات عملية متوازنة حتقق االهداف التالية:

    تســهيل حصــول املــواطن علــى الســلع الغذائيــة األساســية واألدويــة بشــكل ثابــف

 ومستقر بسعر مناسب.
  ات الزراعيــــة ضــــمان تــــوفري احتياجــــات مربــــي املواشــــي والــــدواجن واملســــتلزم

 والصناعية بسعر يساعد على محاية ودعم وتطوير املنتجات احمللية.
 .الرفع من كفاءة برنامج توزيع خمصصات األسرة من النقد األجنيب 
      تقلي  الفرق بني سعر صرف النقد األجنيب الرمسي وسـعر السـوق مبـا يتـيح

 فرص عادلة للجميع للحصول على النقد األجنيب بنفس السعر.
  آلية مناسبة إلعادة تنظيم خمصصات دعم الوقود والرقابة علـى توزيعـه   وضع

 مبا حيد من اإلسراف والتهريب الذي يشوب الدعم.
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        إزالــة التشــوه يف هيكــل الدولــة املــالي ولفــيض الــدين العــام اس اقــل مســتوى

 ممكن.
مـن  بهـدف حتقيـق االسـتقرار االقتصـادي     أما علـى املسـتوى االسـرتاتيجي فيكـون     

 ضع معادلة متزنة تتضمن املتغريات التالية:خالل و

  اقتصاد الدولة مبا يالئم طبيعة مواردها وظروفها البيئية.اعادة هيكلة 
 .دعم االنشطة االقتصادية الصغرة واملتوسطة وتفعيل دورها يف االقتصاد 
 .تطوير وتعزيز املوارد الطبيعية والنظم اجلبائية 
 ان املدفوعاتا اد سعر الصرف حيقق التوازن يف ميز. 
      االدويــة   –امليــاه -الســلع االساســية -اعــادة تنظــيم سياســة الــدعم )احملروقــات– 

 .نظافة(ال –الكهرباء 
 .دعم وتشجيع القطاع اخلاص 
 .اعادة جدولة املرتبات ... وغريها من املتطلبات االسرتاتيجية 

 مراجعة لإلجراءات االستثنائية الظ اقرتها احلكومة

توصـــيات املتكـــررة مـــن ديـــوان احملاســـبة قامـــف حكومـــة  مـــن خـــالل الضـــغوط وال

الوفــاق بــإقرار بعــض االجــراءات االســتثنائية العاجلــة الــظ تهــدف اس التخفيــف     

 من وطأة االزمة على املواطن ومن أهمها ما يلي:

 استرياديةنقد اجنيب وموازنة موازنة إقرار   -1

كموازنــة نقــد أجــنيب  مليــار دوالر  17.9تخصــي  مبلــز قامــف حكومــة الوفــاق ب 

لصــــندوق موازنــــة االســــعار مليــــار دوالر كموازنــــة اســــتريادية  6.7 منهــــا مبلــــز

 تدار عن طريق وزارة االقتصاد.م 2017لقطاع اخلاص خالل العام وا

يهــدف الربنــامج اس حتقيــق اقصــى منفعــة مــن النقــد األجــنيب املتــان خــالل العــام  

 اخلدمات احلكومية واخلاصة.وتوزيعه بشكل افقي على االولويات من السلع و

توزيــع املتــان مــن النقــد االجــنيب علــى الضــرورات مــن خــالل اداة      اال ابيــات: -

التنفيـــذ املختصـــة والـــظ لـــديها القـــدرة علـــى توجيـــه املـــوارد وفـــق االولويـــات    

 .وتوزيعها بعدالة

 السلبيات:   -

 .تكليف جلان إلدارة املوازنة وتغييب االدارات املختصة بوزارة االقتصاد 

  .البطؤ وضعف الكفاءة والتأثري اخلارجي الواضح على اعمال اللجان 

         عراقيل متكررة مـن املصـرف املركـزي وعـدم التزامـه بـدوره ومسـؤولياته 

ــنح     ــتمراره يف مــ ــات يف الوقــــف املناســــب واســ ــنح التغطيــ ــه عــــن مــ واحجامــ

 موافقات  اوزا للجنة املوازنة.
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     الراجعـة عـن التغطيـات    عدم تعاون املصرف املركـزي وحجبـه للمعلومـات

 وما س تنفيذه فعال باإلضافة اس  

 صندوق موازنة االسعارتفعيل   -2

 1.2قامــف حكومــة الوفــاق مبــنح الصــندوق ســلفة كرأمســال ولصــي  مبلــز      

تـوزع وفـق    سلعة اساسـية بسـعر الصـرف الرمسـي     11توفري مليار دوالر وتكليفه ب

 :الرقم الوطين

توازن واسـتقرار يف اسـعار السـلع االساسـية وايصـاهلا      يهدف الربنامج اس: حتقيق 

اس املواطن بسعر الصرف الرمسي حلمايته من االحتكار ومضـاربات التجـار الـظ    

 تفشف وسببف يف الغالء والشح.

ــات: - ــلع   اال ابيـ ــعار السـ ــن  اسـ ــظ متكـ ــندوق الـ ــدها  الصـ ــن توريـ ــة مـ منخفضـ

 .بالسوق

 السلبيات:   -

 بلديات،  ال جدية بعضاالجراءات وعدم  ءبط 

  اعتماداتهللصندوق وتأخري فتح املصرف املركزي عرقلة، 

       ي تهتم احلكومة بالصـندوق اال مـن خـالل الضـغوطات وي تقـيم اداءه وي

 تتخذ اي اجراء بشأن املشاكل الظ يعانيها.

 كفاءة اإلدارة احلالية وعدم قدرتها من االسـتفادة مـن املخصصـات     ضعف

 ة املشاكل الظ تواجههاالظ وضعف حتف تصرفها ومعاجل

 األجنيب على االسر الليبية بالتساويمن النقد توزيع خمص    -3

ــز ــع    3 س لصـــي  مبلـ ــر الليبيـــة بواقـ ــوزع علـــى االسـ ــار دوالر يـ دوالر  400مليـ

 م.2017للفرد خالل العام 

يهدف الربنامج اس حتقيـق العدالـة يف توزيـع النقـد االجـنيب علـى كافـة شـرائح         

 ان كان حكرا على مسؤولي املصارف واقاربهم.اجملتمع بعد 

 اال ابيات:   -

 .حقق عدالة توزيع خمص  النقد األجنيب 

 .خفف من االزمة على االسر احملتاجة 

 ساهم يف إيقاف التصاعد املستمر يف أسعار النقد االجنيب بالسوق املوازي. 

 السلبيات:   -

 يف السوق   ءصرفها من خالل التحويالت ادى اس تأثري بطي 

 املصارف يف التنفيذ ءبط 
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  حيــث ان جــزء كــبري   مــن االســتفادة مــن هــذه املــوارد يف التنميــة   التقلــي

 منها مّدخر

 غياب املعلومة فيما س انفاقه فعال واقتصر االمر على ما س تغطيته 

 .تضرر املواطن من طريقة احلصول عليها الظ فرضف عليه 

 احلوار االقتصادي وبرنامج االصالحات 
بدأت احلكومة تفكر يف برنـامج االصـالحات االقتصـادية منـذ انطـالق اجتماعـات       

ــييب بلنــدن يف تــاري       ــذي شــاركف فيــه    م31/10/2016احلــوار االقتصــادي الل وال

ــا املركـــزي وديـــوان        ــرف ليبيـ ــة واالقتصـــادية ومصـ ــاتها املاليـ ــة مبؤسسـ احلكومـ

 س حتقيق اهلدفني التاليني:إ احملاسبة حيث سعف

  الوفاق يف إدارة شؤون الدولة ومتكينها من تسيري مؤسساتها.دعم حكومة 

        التنسيق بني مؤسسات الدولـة إل ـاد سـبل معاجلـة املشـاكل االقتصـادية

 واملالية مبا خيفف على املواطن.

ــا      عقـــدت يف إطـــار هـــذا الربنـــامج عـــدد ســـبع جلســـات يف كـــل  مـــن: )لنـــدن ورومـ

ــته   ــوعات الـــظ س مناقشـ ــا يلـــي املوضـ ــونس(، وفيمـ ــيم  وتـ ــات وتقيـ ــة االزمـ ا ملعاجلـ

 تنفيذها واملسؤولية  اه التأخر فيها:

 تقييم التنفيذ االجراءات املقرتحة

 م2016اقرار ميزانية استثنائية لتمويل الربع االخري من العـام  

 مليار دينار. 8.6بقيمة 

 س االجناز

م بقيمـة  2017اقرار ترتيبات مالية لتسيري الدولـة خـالل العـام    

 مليار دينار ميول على النحو التالي: 37.56

 مليار دينار 27ايرادات نفط وسيادية  -

 مليار دينار 10.5مصرف ليبيا املركزي  -

عجــزت احلكومــة عــن تــوفري التمويــل املقــرر منهــا 

 مليار دينار  5بعجز يقدر مببلز 
 سدد املصرف املركزي كل القرض املطلوب

 جدولة أولويات االنفاق
 أجنيب وموازنة استرياديةاقرار موازنة نقد 

 عدم وضع احلكومة ألي خطة باألولويات

ــة( يف ادارة موازنــــة     ــة )وزارة املاليــ ــل احلكومــ فشــ

 األجنيب املخصصة للجهات احلكوميةالنقد 
ــة    ــاد( يف ادارة املوازنـــــ ــدني أداء )وزارة االقتصـــــ تـــــ

 االستريادية وعدم تعاون املصرف املركزي

 اصالن دعم احملروقات

وتراخي يف الاذ أي اجـراءات جديـة بـالرغم     ءبط

من عقد العديد من االجتماعات وطرن الكثري من 

 املقرتحات واملبادرات.

 حتسني املوارد السيادية
 دعم قطاع النفط

 حتسني جباية الضرائب والرسوم
 ترجيع بواقي االرصدة

 عدم ايالء احلكومة اهمية ألغلب هذه امللفات

 حسب العرض أدناه املتكامل على املدى املتوسط والطويلبرنامج اإلصالن 
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س مبوجب جلسات احلوار االقتصادي تشكيل جلنـة مـن اجمللـس الرئاسـي ووزارة     

االقتصاد واملصرف املركزي إلعداد مقرتن الربنامج، وقـد متخـض عمـل اللجنـة     

ــى مشــــروع جــــاهز لإلصــــالحات االقتصــــادية س عرضــــه باجتمــــاع احلــــوار         علــ

ونــوقيف يف تلـــك اجللســـة   م2017ي الـــذي عقــد بتـــونس شــهر اكتـــوبر   االقتصــاد 

إال أن  م،2017اعتماد الربنـامج الـزمين للتنفيـذ الـذي يفـرتض ان يبـدأ يف نـوفمرب        

 ذلك ي حيدث لألسباب التالية:

رفض ملـافظ مصـرف ليبيـا املركـزي املباشـرة يف تنفيـذ االصـالحات إس ان         -

فظ يف تلـك اجللسـة بأنـه سـيتوس     يسعتمد من جملس النـواب حيـث صـرن احملـا    

عــرض برنــامج االصــالحات علــى رئــيس جملــس النــواب يف االســبوع التــالي          

 الجتماع اكتوبر.

ــوبر  - ــا يفيـــد عـــرض    م 2017مـــن اكتـ ــر ي يتـــبني مـ ــاري  هـــذا التقريـ وحتـــى تـ

احملــافظ الربنــامج علــى جملــس النــواب او املباشــرة يف تنفيــذه باملشــاركة مــع    

 احلكومة.

فيمــا مســي بــالرتويج للربنــامج مــن خــالل عرضــه علــى العديــد  بــالز احملــافظ  -

مــن اجلهــات غــري املعنيــة بشــؤون الدولــة أو املــال واالقتصــاد مثــل: )اجلامعــات      

وســـفراء الـــدول ومؤسســـات اجملتمـــع املـــدني وغريهـــا(، االمـــر الـــذي ســـاهم يف   

 استهالك الوقف وضياع اجلهد وخلق حالة احباط ومجود.
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 لتنمويةالفصل السادس: السياسة ا
ــب        ــة، فأغلـ ــال أي حكومـ ــل يف أعمـ ــوي( االصـ ــتثماري )التنمـ ــاق االسـ ــرب األنفـ يعتـ

االنفاق التسيريي يسـتخدم كوسـيلة لتسـيري عجلـة التنميـة وزيـادة الـدخل، إال        

أنـه ونتيجــة للظـروف الــظ متـر بهــا الدولـة مــن حالـة عــدم اسـتقرار وشــح املــوارد       

ــزال     الدولــة تفتقــد الرؤيــة واإلطــار    وتــدني الكفــاءة وســوء االدارة والفســاد فــال ت

 الالزمني لألهداف التنموية.

ــدفـا         ــر هـ ــبعة عشـ ــعف سـ ــتدامة ووضـ ــة املسـ ــة التنميـ ــدة بأهميـ ــم املتحـ ــادت االمـ نـ

للتنميـة املســتدامة أغلبهــا ميكــن حتقيقهــا مــن خــالل االنفــاق التســيريي الســنوي  

ة فيمــا لــو س ادارة هــذا االنفــاق وفــق منهجيــة وخطــة مدروســة بــداـل مــن سياســ     

التشتف والعشوائية الظ تتبعها احلكومـات املتعاقبـة حيـث متثلـف اهـداف التنميـة       

 املستدامة وفقـا لربنامج االمم املتحدة يف التالي:

 .القضاء على الفقر (1)

 .حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة (2)

 .يع األعمارضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من مج (3)

ضـمان تعلـيم ذا جــودة شـامل ومتســاوي وتعزيـز فـرص تعلــم طـوال العمــر       ( 4)

 .للجميع

 .مجيع النساء والفتياتمشاركة حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني ( 5)

ميــاه نظيفــة وصــحية. ضــمان الــوفرة واإلدارة املســتدامة للميــاه والصــحة    (6)

 .للكل

ــة احلديثـــ    (7) ــى الطاقـ ــول علـ ــمان احلصـ ــن   ضـ ــظ ميكـ ــة والـ ــعار معقولـ ة بأسـ

 .االعتماد عليها واملستدامة للجميع

تعزيز النمو االقتصادي النـامي والشـامل واملسـتدام    العمل الالئق للجميع و (8)

 .والتوظيف الكامل واملنتج

بنـــاء بنيـــة حتتيـــة مرنـــة وتعزيـــز التصـــنيع الشـــامل واملســـتدام وتعزيـــز         ( 9)

 .االبتكار

ــدول وبعضــها      عــدم امل احلــد مــن أوجــه   (10) ــني ال ــدول ومــا ب ســاواة يف داخــل ال

 .البعض

 .اإلنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة واجملتمعاتجعل املدن  (11)

 .ضمان االستهالك املستدام وأمناط اإلنتاجو االستخدام املسئول للموارد (12)

 .التصرف العاجل ملكافحة التغري املناخي وتأثرياته( 13)
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ــتخدام املو( 14) ــة     االسـ ــوارد البحريـ ــار واملـ ــات والبحـ ــتدام للمحيطـ ــافظ واملسـ حـ

 .للتنمية املستدامة

ــة    (15) محايــــة واســــتعادة وتعزيــــز االســــتخدام املســــتدام للــــنظم اإليكولوجيــ

األرضــية، إدارة الغابــات بصــورة مســتدامة ومكافحــة التصــحر ووقــف تــدهور    

 .األراضي واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي

تعزيــز اجلمعيــات املوســاملة والشــاملة للتنميــة املســتدامة،    العــدل واألمــن و (16)

ــة     وتــــوفري احلصــــول علــــى العدالــــة للجميــــع وبنــــاء مؤسســــات فعالــــة وقابلــ

 .للمحاسبة وشاملة على كافة املستويات

ــة املســتدامة و   الشــراكة  (17) ــق اهــداف التنمي ــذ    لتحقي ــة وســائل تنفي تقوي

 .املستدامة وإعادة تنشيط الشراكة العاملية للتنمية

ــاق      - ــى االنفــــ ــة علــــ ــؤون الدولــــ ــة يف ادارة شــــ ــدت احلكومــــ ــل اعتمــــ ويف املقابــــ

اسـتخدام امليزانيـة كـأداة    االستهالكي الذي ينتهي دون أثـر وأهملـف عمليـة    

ــاد مـــن حـــاالت الركـــود والبطالـــة ورفـــع     للسياســـة املاليـــة لتخلـــي  االقتصـ

ات الفعليـة  اجلـدول التـالي املصـروف   وحتقيـق التنميـة، ويوضـح     مستوي النمـو 

ــيري   ــات التســ ــاني )لنفقــ ــاب االول والثــ ــع البــ ــل ( والرابــ ــربامج  مقابــ ــات الــ نفقــ

 واملشروعات:

 التنمية التسيريية السنوات

نسبة التنمية الي 

 نفقات التسيريية 

2013 48,933,429,335 13,276,526,429 27% 

2014 39,331,776,057 4,482,353,072 11% 

2015 32,153,116,421 3,861,752,918 12% 

2016 28,974,698,068 1,500,853,432 5% 

2017 30,746,683,247 1,910,710,616 6% 

 %14 25,032,196,467 180,139,703,128 اجملموع

 

 االتي: يتضحومن خالل تتبع ما جاء باجلدول 

ــ - ــة  أنــ ــريعات الليبيــ ـــا للتشــ ــات   ه وفقــ ــن )مرتبــ ــيريية مــ ــة التســ ــة امليزانيــ حصــ

ــة ودعــم(    ــا تتجــاوز   ومصــروفات عمومي ــرادات   %24.23 نســبة ــب أل  مــن إي

 قـانون كما نـ  عليهـا ال   %56.52 التنمية ومشروعات برامج وحصةالنفط 

 .التخطيط بشأن م(13/2000) رقم

 2016املـالي  تدني نسبة نفقات التنمية اس نفقات التسـيري لتصـل خـالل العـام      -

نسـبة االنفـاق التسـيريي     وارتفـاع  %(5)نسـبة  اس ادنى مستوياتها وي تتجاوز 

هـذه النسـب عـن     وتعـرب ( %95) بنسـبة مقارنة باإلنفاق التنموي حيث كانـف  

اخللل يف هيكل امليزانية العامة و عل املالية العامة غري قابلـة لالسـتدامة يف   
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حتقيــق  ادواتأهــم ة هــي املشــاريع التنمويــ ن حيــث أاملــدى املتوســط والطويــل،  

 .النمو

 2017املعروضة على ديوان احملاسبة واملشروعات العقود 
عقـــد ( 148)عـــدد  م2017الســـنة  العقـــود املعــــــروضة عـــــــــــــــلى الـــديوان عـــنبلغـــف 

وملحــق عقــد ملالــة مــن خمتلــف اجلهــات التنفيذيــة اخلاضــعة لرقابــة الــديوان  

دينـــار لـــييب وكانـــف نتـــائج الفحـــ       4,775,366,749بقيمـــة امجاليـــة تعـــادل   

 واملراجعة على النحو التالي:

         قيمة العـــــــــــقود الـظ تعـــــــــــذر املصـادقة علــــــــــيها وس إيقـاف إجــــــــراءاتها

  دينار لييب   191,463,983مببلز قدرت قيمتها 

   مببلـــز قيمـــة العقـــود الـــظ متـــف املصـــادقة عليهـــا بشـــروط قـــدرت قيمتهـــا

 دينار   3,026,894,118

         ــتم املصــادقة ــواق  وي ت قيمــة العقــود الــظ ســجلف عليهــا مالحظــات ون

عليهــا وأحيلــف للجهــات للــرد علــى املالحظــات وتصــحيح اجراءاتهــا قــدرت    

 دينار لييب 1,557,008,648مببلز قيمتها 

  -على النحو التالي: حيث كانف تفاصيلها 

 االمجالي نواق  تعذر حتفظ البيان
سعر 
 الصرف

 1 1,790,650,859 1,205,148,276 108,679,498 476,823,085 دينار لييب

 1.3562 1,156,905,234 56,772,016 44,228,521 1,055,904,697 دوالر امريكي

 1.6281 839,054,654 138,326,905 14,005,138 686,722,611 يورو

 1.8326 27,096,000 27,096,000 0 0 جنيه اسرتليين

 اجملموع 

 - 4,775,366,749 1,557,008,648 191,463,983 3,026,894,118 بالدينار اللييب

 - %100 %24 %12 %64 النسبة

 - 148 36 17 95 العدد
  

ــة   ــن خـــالل مراجعـ ــبة مـ ــوان احملاسـ ــات    ديـ ــل القطاعـ ــن قبـ ــذة مـ ــراءات املتخـ لإلجـ

العديــد مــن املالحظــات علــى إدارات وأجهــزة الدولــة مــن حيــث   ســجلفالتنفيذيــة 

ــالقوانني والتشــريعات واللــ    ــام ب ــن     اإلمل ــد والــظ ميك وائح املنظمــة إلجــراءات التعاق

 -يف التالي: إ ازها 

اعتمـــاد قـــرارات قـــرارات مـــنح اإلذن بالتعاقـــد وبإصـــدار جملـــس الـــوزراء قيـــام  -

 -: خبصوصهاإجراءات الرتسية تبني 

 ت بشأن اعتماد إجـراءات جلـان العطـاءات والرتسـية دون وجـود      صدور قرارا

 إذن مسبق ملباشرة إجراءات التعاقد.
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      صــدور قــرارات بــالتكليف املباشــر لتنفيــذ بعــض املشــروعات دون وجــود مــا

يربرها أو منصـوص عليهـا ضـمن مـا ورد بالئحـة العقـود اإلداريـة وي تـتم         

التكليف املباشـر، والعـدول عــن   االشـارة الـي االســباب الـظ ادت اس التعاقـد بــ    

التعاقد عن طريق العطـاء العـام، ممـا يرتتـب عنـه زيـادة التضـخم يف حجـم         

االلتزام على الدولة وحيد من فـرص احلصـول علـى أنسـب العـروض فنيـا       

 وماليـا للتعاقد.

         التعجيل يف إصدار قرارات غـري مدروسـة يتعـذر التقيـد بهـا بشـأن معاجلـة

جلــان ال تقــوم بتقــديم نتــائج أعماهلــا حســبما   بعــض اإلجــراءات أو تشــكيل  

 نصف عليه تلك القرارات.

ــان        - ــاد جلـ ــد انعقـ ــن مواعيـ ــديوان عـ ــإبال  الـ ــات بـ ــن اجلهـ ــد مـ ــام العديـ ــدم قيـ عـ

 العطاءات بها حبكم القانون.  

قيام بعض اجلهات بإجراءات إبـرام عقـود ومالحـق لعقـود دون وجـود مـا يفيـد         -

علــى موضــوع التعاقــد ضــمن امليزانيــة  تــوفر التغطيــة املاليــة الالزمــة للصــرف  

 املعتمدة.

إلعمــال بعــض  اقيــام بعــض اجلهــات باملباشــرة يف اجــراءات التعاقــد او التنفيــذ     -

مـن   " 1" املالحق قبـل عرضـها علـى ديـوان احملاسـبة باملخالفـة لـن  املـادة رقـم          

 م. 2013لسنة  (24)القانون رقم 

وجــود قصـــور يف االعـــداد اجليــد للعقـــود ووثـــائق املشــروعات قبـــل إدراجهـــا يف     -

 -عطاء من حيث: 

 .الدراسات الفنية واملالية للمشروع 

 .التصاميم والرسومات الفنية املتكاملة 

         ــائج أعماهلــا ــيم العــروض وإعــداد التقــارير بنت تشــكيل جلــان دراســة وتقي

 وعدم اعتمادها من جهة االختصاص.

د مــن األوامــر التعديليــة واملالحــق لتصــحيح أوضــاع العقــود عنــد     إبــرام العديــ  -

 البدء يف التنفيذ.

الرتاخــــي يف اســــتيفاء املســــتندات الالزمــــة لغــــرض دراســــة وفحــــ  العقــــود    -

باإلضافة إس عدم الرد على مالحظـات اإلدارة مـن قبـل بعـض اجلهـات، األمـر       

 بشأن تلك العقود.الذي يرتتب عليه تأخر يف إبداء الرأي النهائي من الديوان 

القصــور يف وضــع أســس لطريقــة األخــذ بأولويــة طــرن العطــاءات حســب مــا          -

 –املناقصـة احملـدودة    –نصف عليه الئحة العقود اإلدارية مـن املناقصـة العامـة    

 التكليف املباشر. – املمارسة

ارتفــاع وتبــاين وتفــاوت أســعار بنــود األعمــال يف العقــود املربمــة مــن اجلهــات           -

جود أسس واضحة لتحديـد تلـك االسـعار أو وضـع الئحـة أسـعار       العامة دون و
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ــود ذات     ــا، األمـــر الـــذي يـــؤدي إس اخـــتالف تكلفـــة العقـ ــاديه للعمـــل بهـ اسرتشـ

 .ىخرأالطابع الواحد من جهة إس 

ــتيفاء الوضـــع         - ــركات دون حتديـــد أو اسـ ــض الشـ ــد مـــع بعـ ــروع يف التعاقـ الشـ

املعتمــدة مــن جهــات  القــانوني هلــذه الشــركات ومــا يفيــد قيــدها يف الســجالت   

 االختصاص بالدولة الليبية.

عــــدم إحالــــة ملاضــــر اثبــــات حالــــة للمشــــاريع والتقــــارير الفنيــــة املفصــــلة   -

ــر      ــود واألوامـ ــق العقـ ــة والفحـــ  مبالحـ ــة املراجعـ ــهيل عمليـ والواضـــحة لتسـ

 التعديلية.

غياب التنسيق يف العديد من املشاريع مع اجلهـات ذات العالقـة واخـذ املوافقـات      -

 قبل التعاقد.الالزمة 

عدم قيام بعض اجلهات بالاذ أية إجـراءات قانونيـة حيـال الشـركات املنفـذة       -

للمشاريع والظ ي تباشر العمل او توقفف عن العمل والغيف مشـاريعها وذلـك   

 حيال اسرتداد حقوفها من ذلك الطرف.

ي يــتم االخــذ بعــني االعتبــار االوضــاع االمنيــة للــبالد واالســتمرار يف التعاقــد      -

 وحتميل الدولة اعباء مالية جديدة.

احالــة إجــراءات ملشــاريع بــالتكليف املباشــر بــالرغم مــن وجــود اجــراءات لتوريــد    -

نفــس املــادة كانــف قـــــــد عــــــــــرض إجــــــــراءاتها عــن طريــق عـــــــطاء ))شــركة  

 الربيقة عطاء توريد اسطوانات غاز الطهي((.  

 عقود.عدم بيان الصفات القانونية ملوقعي ال -

عدم التطرق الي نصوص املواد الظ  وز فيها الغـاء العقـود وغرامـات التـأخري      -

ــذ العقــود وكــذلك التعــديالت الــظ قــد تطــر       ــة التــأخري يف تنفي ــى  أيف حال عل

 العقود.

عــــدم الدراســــة الكاملــــة للمشــــاريع والقصــــور يف اعــــداد املقايســــات املتكاملــــة   -

 للمشاريع.  

سـويات الالزمـة واسـرتداد كافـة مسـتحقاته      بعض اجلهـات ال تقـوم بإعـداد الت    -

 املالية من اجلهات الظ قامف بفس  العقود املربمة معها.

عدم اعداد خطـط مربجمـة وقـوائم منطيـة ومقايسـات باالحتياجـات السـنوية         -

 املطلوبة من املواد واملعدات واملستلزمات الطبية )جهاز االمداد الطيب(.

اعمـال اضـافية بـالرغم مـن عـدم البـدء يف       احالة اجراءات ملالحق عقـود لتنفيـذ    -

تنفيــذ اعمــال بنــود العــــــــــــقود االصلـــــــــــــــي )مشـــــــــــــــــروع تنفيــذ سكــــــن لعــدد  

ـــرابلس الطــيب / جهــاز تنميــة وتطــوير املراكــز    300 عنصــر مبـــــــــــركز طـــــــــ

 اإلدارية(
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 الفصل السابع: سياسة التوظيف واملرتبات

علــى أن موضــوع مرتبــات العــاملني باجلهــاز  الســابقة  قــاريرف االشــارة يف التســبق

ــة         ــة يف الظــروف الراهن اإلداري يعتــرب مــن أكــرب التحــديات الــظ تواجههــا الدول

مــع اسـتمرار العشــوائية يف  مــن التضـخم غــري املتـوازن   الكـادر اإلداري  حيـث يعــاني  

التســيب اإلداري الــذي    وتفشــي  مؤسســات الدولــة  التعــيني لوظــائف ال حتتاجهــا   

ضــعف ، كــل ذلــك يف ظــل ؤشــرات وتــدني مســتوى اخلدمــة العامــة ــاوز كــل امل

أو تطـوير   النفقـات التسـيريية دون أن يقابلـها بنـاء مؤسسـي      عاوارتفـ ، املوارد املالية

، األمر الـذي كـان لـه األثـر والعـبء الثقيـل علـى االقتصـاد الـوطين          هليكل الدولة

تنظمهــا القــوانني واللــوائح الــظ  عائــد، واســتمرار انتهــاك  املتمثــل يف االنفــاق دون 

وقـانون عالقـات العمـل     بشأن الرقم الـوطين  2014لسنة  ( 8) أهمها القانون رقم و

 .والئحته التنفيذية م2010لسنة  (12)رقم 

حيــث كــان مــن املفــرتض أن يكــون هــدف اصــالن ملــف التوظيــف واملرتبــات مــن      

أولويــات أي حكومــة ملــا لــه مــن أثــر علــى مواردهــا وكفــاءة اداءهــا إال أنــه وخــالل     

 ي يهتم رأس هرم الدولة بهذا امللف حيث تبني: م2017كل العام 

 .استمرار التعيينات العشوائية 

  الوظيفة العامة. اهمال املالكات الوظيفية وضوابط شغل 

 .االغفال عن تبين منظومة موحدة ملرتبات الدولة 

االمر الذي اضطر معه مركز معلومات وزارة املالية )بدعم مـن ديـوان احملاسـبة(    

يف االســتمرار يف اجــراءات االدخــال واملعاجلــة واالخــراج للبيانــات الــظ حتــال إليــه    

عتمــــدة علـــى اجلــــداول  مـــن اجلهـــات املختلفــــة علـــى ذات املنظومــــة الداخليـــة امل    

االلكرتونية يف املطابقة، حيث تبني استمرار االخرتاقـات والتجـاوزات والـظ سـيتم     

 استعراضها تباعـا خالل هذا الفصل.  

ــدة      ــة موحـ ــاء منظومـ ــتم انشـ ــا ي يـ ــه مـ ــبة باخلصـــوص أنـ ــوان احملاسـ ــد ديـ ويؤكـ

 لصــرف مرتبــات كــل العــاملني بالدولــة ومــا ي يــتم تفعيــل وزارة العمــل لتقــوم     

بــدورها يف ضــبط تنظــيم الوظــائف العامــة واخلاصــة وادارة املالكــات بالدولــة        

ــاوزات     فلـــن تسحـــل مشـــاكل املرتبـــات والتوظيـــف ولـــن يـــتم الســـيطرة علـــى التجـ

 واملخالفات الظ ترتكب بها.

 2017لسنة  ةالفعلياملرتبات 

ن رتبـات" حسـب مـا س احالتـه مـ     لبـاب االول "امل على قـوة ا بلز امجالي ما س صرفه 

ــنة       ــمرب لسـ ــهر ديسـ ــة شـ ــى نهايـ ــة حتـ ــات املختلفـ ــة للجهـ ــز 2017وزارة املاليـ  مبلـ

امجـالي العـاملني الـذين يتقاضـون مرتبـاتهم      دينار لييب لعـدد   (20,237,020,370)
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ــالي التوزيــع علــى      ( 1,568,748)مــن اخلزانــة العامــة    موظــف ويــبني اجلــدول الت

 :م31/12/2017القطاعات يف 

 شهر ديسمربمرتب صايف  العدد القطاع

 33,672,260 22438 السلطة التشريعية واجلهات التابعة هلا
 75,192 30 اجمللس االعلى للدولة

 23,841,572 18081 جملس الوزراء
 593,579 744 اهليئة العامة للموارد املائية

 1,224,396 752 وزارة االتصاالت واملعلوماتية
 13,154,985 16475 وزارة االسكان واملرافق

 4,583,866 5781 وزارة االعالم
 6,193,044 8375 وزارة االقتصاد

 1,541,666 2055 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
 2,070,655 2867 وزارة التخطيط

 383,471,194 489181 وزارة الرتبية والتعليم
 80,184,144 87526 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 9,330,329 13074 واجملتمع املدنيوزارة الثقافة 
 22,839,498 20819 وزارة احلكم احمللي

 23,230,695 3609 وزارة اخلارجية
 138,058,422 153528 وزارة الداخلية

 243,936,023 258781 الدفاع
 38,428,702 50424 وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية

 5,090,704 7653 وزارة السياحة
 9,206,314 13234 وزارة الشؤون االجتماعية
 1,826,160 2578 وزارة الشباب والرياضة

 153,216,995 174573 وزارة الصحة
 7,086,774 10353 وزارة الصناعة

 61,987,166 39926 وزارة العدل
 53,614,249 86106 والتأهيلوزارة العمل 

 41,175 58 وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة
 27,550,285 24001 وزارة املالية

 15,670,501 16126 وزارة املواصالت والنقل
 281,097 353 وزارة رعاية اسر الشهداء واملفقودين

 87,077,816 39247 وزارة النفط والغاز

 1,449,079,456 1,568,748 االجمالي الكلي
 

مــع مراعــاة أن هــذه البيانــات ال تشــمل العــاملني الــذين تصــرف مرتبــاتهم عــن     -

ــز عــدد االرقــام الوطنيــة الــظ س        طريــق احلكومــة املؤقتــة بالبيضــاء، حيــث بل

ــاير    ــة األوس خــالل ين ــات   م 2018مطابقتهــا يف املرحل ودجمهــا مبنظومــة املرتب

 الحقـا: موظف سريد ذكر تفصيلها( 319444)من أصل  (204258)املركزية 

 واجلدول التالي يوضح مقارنة مع السنوات السابقة: -
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 املبلز املصروف فعاـل السنة املالية

املوظفني املسجل عدد 

 نهاية السنة

نسبة االلفاض 

 م2014عن سنة 

2014 23,632,203,093 - - 

2015 20,307,241,686 1,463,528 14% 

2016 19,080,425,153 1,530,636 19% 

2017 20,237,020,370 1,568,748 14% 
 

 املصروفة للعاملني بالدولة للمرتباتطابقة نتائج امل

تعترب آلية املطابقة احلاليـة الـظ تـتم عـن طريـق وزارة املاليـة مبدئيـة وفاعليتهـا         

ملدودة حيث انها ال تعـاجل جوانـب عـدة مـن االخرتاقـات واال رافـات، حيـث قـام         

ديوان احملاسبة بإجراء اختبارات لعينة من اجلهـات ومقارنـة اعـداد وقـيم املرتبـات      

ا يــتم صــرفه فعــاـل ملــوظفي اجلهــة وكانــف   احملالــة إليهــا مــن وزارة املاليــة مــع مــ  

النتائج سيئة ملا تبني من وجود حتايل وتالعب بالبيانات من قبـل عـدد كـبري مـن     

 اجلهات يتمثل يف التالي:  

 أواـل حاالت ينتج عنها فائض يف املبالز املسيلة على قوة املرتبات تتمثل يف:

  ال  وظــــائف وهميــــة: حيــــث أن اجلهــــات حتيــــل ارقــــام وطنيــــة ألشــــخاص

يتبعونها )قد تكون عالقتهم باجلهة انتهـف بسـبب االنتقـال او االسـتقالة او     

 الوفاة او غريها( وتطلب مرتبات ال تقوم بصرفها.

  تقــديم بيانــات: مضــللة حيــث ان اجلهــات تقــوم بطلــب مرتبــات بقــيم أكــرب

من القيمة احلقيقية ملرتبات موظفيهـا )تضـخيم يف قيمـة مرتـب املوظـف(      

 ع من مرتبات املوظفني دون اعالم وزارة املالية.أو انها تستقط

ــوطين(         ــرقم ال ــات بالتجــاوز )خــارج منظومــة ال ــا صــرف مرتب ــتج عنه ــا حــاالت ين ثاني

 باستعمال البواقي الظ نتجف عن احلاالت الواردة يف )الفقرة "أواـل" أعاله( تتمثل يف:

      ان اجلهــات تقـــوم بصــرف مرتبـــات ألشــخاص دون رقـــم وطــين وي تـــدرج

 اءهم بالقوائم احملالة من وزارة املالية.امس

    ان اجلهـــات تقـــوم بصـــرف مرتبـــات لـــبعض املـــوظفني بقـــيم أعلـــى ممـــا س

 التصريح به لوزارة املالية )ال تتوافق مع درجاتهم الوظيفية(.

الــظ متــف علــى عينــة مــن مرتبــات  نتــائج اعمــال املطابقــة ويوضــح الشــرن التــالي 

 :معززـا باألرقام م2017شهر يونيو 

مــا حســب املني بالدولــة املرتبــات املصــروفة للعــعينــة مــن  مراجعــة مــن خــالل -

فحــ  ومطابقــة س  ،2017لســنة  6هــو صــادر مــن وزارة املاليــة حبوالــة شــهر  

ــات  ــاز االداري للدولـــة    ( 260)بيانـ  (217482)عـــدد تتضـــمن جهـــة داخـــل اجلهـ

مـن امجـالي مـوظفي الدولـة، حيـث س مقارنـة        %14مبا يعـادل نسـبة   موظف 
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ــع بيانـــات مرتبـــات ومـــوظفي     ــة مـــن وزارة املاليـــة مـ ومطابقـــة البيانـــات احملالـ

 اجلهات املصروفة فعاـل من اجلهة فظهرت النتائج التالية:

 البيان
اعداد 

 العاملني

قيمة املرتبات خالل 

 2017شهر يونيو 

 188,630,279 244764 عدد العاملني وقيمة املرتبات احملالة من وزارة املالية 

غري ظاهرة بياناتهم بكشوفات وزارة املالية موظفني يطرن 

 صرفف هلم مرتبات بالتجاوز ملنظومة الرقم الوطين()
8562 7,756,958 

 احيلف مرتباتهم من وزارة املالية وي يتم موظفنييطرن 

 اجلهة )وهمية(من ها صرف
26592 27,690,101 

صرفف بأكثر من الظ تطرن قيمة الزيادة يف املرتبات 

 املعتمدة من وزارة املالية 
64073 11,723,314 

تطرن قيمة الوفر الذي حتقق للجهات نتيجة صرف 

 مرتبات أقل من احملالة من وزارة املالية 
87815 4,623,939 

 اال راف 

 القانونية يف اعداد املوظفني ومرتباتهم()الزيادة غري 
35154 51,794,312 

  الصايف القانوني بعد ازالة الشوائب واملخالفات

 عدد املوظفني وقيمة املرتبات الشرعية()
209610 136,835,967 

 

ويشري اجلدول السابق بأن املرتبات الظ قامف وزارة املاليـة بإحالتهـا وتسـييلها     -

 188,630,279موظــف بقيمــة امجاليــة  244764اس هــذه اجلهــات كانــف لعــدد 

دينــار شــهريـا يف حــني ان العــدد الفعلــي ملــن يســتحق مرتبــات وفــق منظومــة          

 دينار. 136,835,967موظف بقيمة مرتبات قدرها  209610الرقم الوطين هو 

أي هناك زيادة غري قانونية يف عـدد مـوظفي تلـك اجلهـات تتمثـل يف اشـخاص        -

موظــف  35154ي خيضــعوا ملنظومــة الــرقم الــوطين او أمســاء وهميــة عــددها     

مـــن امجــالي العينـــة وكانــف قيمـــة املرتبــات الـــظ تصــرف هلـــم      %14بنســبة  

 سنويـادينار  621,531,744دينار شهريا، أي  51,794,312باملخالفة 

مرتبـات  % 14بإسقاط هـذا اال ـراف علـى الدولـة ككـل أي بنسـبة ا ـراف         -

ألـف موظـف وهمـي وقيمـة مرتبـات       200غري قانونيـة سـينتج عـدد أكثـر مـن      

 مليار دينار سنوي. 3غري قانونية تتجاوز 

 حالة عملية )مرتبات جهاز حرس املنشآت النفطية(:

ملنشــآت النفطيــة عــن مــن خــالل فحــ  عينــة ممثلــة يف كــادر جهــاز حــرس ا   -

ومطابقــة بيانــات اجلهــاز مــع بيانــات وزارة املاليــة      ( 4,3,2,1)مرتبــات االشــهر  

 كانف النتائج كالتالي:  
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 الشهر

املصروف الفعلي وفق مركز 

 املعلومات وزارة املالية

بيانات املصروف الفعلي وفق 

 حرس املنشآت النفطية

 الفــــــــــــارق

العدد 

 )موظف(

القيمة 

 بالدينار

عدد 

 املوظفني

 القيمة بالدينار

عدد 

 املوظفني

القيمة 

 بالدينار

 4,538,234 3233 25,610,281 17851 30,148,515 21084 يناير

 4,266,640 3040 25,881,875 18044 30,148,515 21084 فرباير

 4,166,300 2973 25,880,045 18042 30,046,345 21015 مارس

 4,254,696 3031 25,842,425 18014 30,097,121 21045 ابريل

 

أن جهــاز حــرس املنشــآت النفطيــة يصــرف يف مرتبــات أقــل ممــا   يــبني اجلــدول  -

يتم احالتـه اليـه مـن وزارة املاليـة ممـا يشـري اس وجـود وظـائف وهميـة مغطـاة           

   .%15بأرقام وطنية بنسبة تتجاوز 

موظـــف بـــدون رقـــم وطـــين  ( 33)انـــه يـــتم صـــرف مرتبـــات لعـــدد   كمـــا تـــبني -

   دينار شهريـا. (48,110)بأمجالي 

ــة       - ــا يــتم صــرف مرتبــات بقيمــة امجالي  (1824)لعــدد  دينــار( 2,604,280)كم

موظف ليسوا من ضمن القـوة العموميـة جلهـاز حـرس املنشـاة النفطيـة حيـف        

ــن    ــة مـ ــة باجلهـ ــاتهم الوظيفيـ ــف عالقـ ــنانتهـ ــنهم    هم مـ ــودهم ومـ ــ  عقـ س فسـ

 .متوفني

 املتغريات الشهرية على منظومة املرتبات نتائج مراجعة

 متر إجراءات الديوان بفح  ومطابقة املتغريات الشهرية باملراحل التالية:

اســتالم بيانــات املــوظفني املطلــوب التحقــق مــن إجــراءاتهم وفــق االختصاصــات   -

 املسندة ملكتب مراجعة بند املرتبات.

 نيا.   تنظيم البيانات الواردة وتوثيقها وأرشفتها إلكرتو -

إجراءات الفح  واملطابقة والتحقق من استيفاء البيانـات القانونيـة للحـاالت     -

 الواردة.

 والتبليز بنتائج األعمال.حالة إعداد رسائل اإل -

 ويوضح الشكل التالي هذه املراحل:
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 تنفيذ حزمة من االجراءات اهمها:وقد س باخلصوص 

ــرة       - ــة لدراســة ومعاجلــة امللفــات املتعث ــرقم الــوطين    تشــكيل جلن ــان جلنــة ال اب

   .بديوان احملاسبة

بريــد الكرتونــي للمكتــب لتبــادل البيانــات بســرية وموثوقيــة، كمــا س     عتمــادا -

ــديوان ليتســنى   ربــط منظومــة املكتــب بشــكل مباشــر مبقــر اإل      دارة العامــة بال

طنني االســتعالم عــن حالــة مرتبــاتهم، وكــذلك يــتم وبشــكل دوري نشــر  للمــو

 على املوقع الرمسي للديوان. نتائج الفح  واملطابقة

ل عـــداد قاعـــدة بيانـــات لكافـــة البيانـــات املعروضـــة واملنجـــزة مـــن قبـــ كمـــا س إ -

 املكتب.

 النتائج  

مـــن بيانـــات املـــوظفني  (111,602)بفحـــ  عـــدد  2017قـــام الـــديوان خـــالل العـــام 

التابعني للجهات لغرض صرف مرتبـاتهم، وهـذا العـدد ميثـل مـا س التعامـل معـه        

البيانـات الـواردة، حيـث متـف عمليـة الفحـ  واملطابقـة للتأكـد مـن           من امجـالي 

عـــدم وجـــود ازدواجيـــة يف  مطابقـــة وســـالمة الـــرقم الـــوطين املمنـــون للموظـــف و  

ــل ــث       العمـ ــيني، حيـ ــة للتعـ ــة واالداريـ ــتندات القانونيـ ــات واملسـ ــتيفاء البيانـ س واسـ

 :على النحو التالي 2017نتائج خالل سنة التصنيف املخرجات حسب 

 35824فــراج )صــحة وســالمة كافــة البيانــات واالجــراءات القانونيــة( عــدد    اال -

 %(32) نسبةموظف ب

 –ازدواجيــة العمــل   –ايقــاف والرتجيــع لألســباب: )الــرقم الــوطين غــري مطــابق    -

 %(  68)موظف بنسبة  75778 غري مستويف للشروط القانونية(

 ويوضح الشكل التالي مقارنة باخلصوص
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ــدد   - ــة عــ ــروط   ( 35824)س إحالــ ــتيفائهم الشــ ــة الســ ــي وزارة املاليــ ــف الــ موظــ

دينـار أي مـا   ( 28,659,200)قيمة املرتبات الشهرية املفرج عنهـا   املطلوبة وتقدر

   مصنفة كالتالي: دينار سنويـا( 343,910,400)يعادل 

 النسبة العدد البيـــــــــان

 %97 34645 االداريداخل اجلهاز 

 %3 1179 خارج اجلهاز االداري

 %100 35824 االمجـــــــــالي
 

تقـــدر ( 75,778غـــري مســـتوفية الشـــروط القانونيـــة عـــددها )  حـــاالت االيقـــاف -

دينــــــــار وهــــــــو مــــــــا يعــــــــادل     ( 60,622,400)قيمــــــــة مرتباتهــــــــا الشــــــــهرية   

 -: كانف على النحو التالي دينار سنويـا( 727,468,800) و

 النسبة العدد اسباب االيقاف 

 %85 64519 غري مستويف للشروط القانونية 
 %0.3 22  اوز السن القانونية

 %1.6 1240 سنة 18صغار السن حتف 
 %8 6071 رقم وطين غري مطابق 

 %5.1 3926 ازدواجية يف العمل 
 %100 75778 االمجـــــــــالي

 

 

 ومن خالل اجلدول السابق يتضح االتي:

تصـــل حـــاالت االيقـــاف يف بعـــض اجلهـــات اس نســـبة عاليـــة وهـــو مؤشـــر علـــى  -

ضعف انظمة الرقابة داخل اجلهات وعدم التزامهـا بتطبيـق اللـوائح والقـوانني     

 املعمول بها يف الدولة.   

75778   

35824 

 افراج ايقاف

111602 الظ س فحصهاامجالي البيانات   
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لجهـات  لاغلب عمليات التعيني تتم بشكل ال يتناسـب مـع حجـم املهـام املوكلـة       -

اهليئــة العامــة للثــروة البحريــة     نهم بفعلــى ســبيل املثــال عــدد الــذين س تعيــ      

ــة ــذلك  ( 10462) واحليوانيــ ــف وكــ ــرن    موظــ ــة واملســ ــة للخيالــ ــة العامــ اهليئــ

ا يشـري اس ان  ممـ  (16251) وزارة احلكـم احمللـي  وكـذلك  ( 7382) عدد والفنون

وفـــق االحتياجـــات الفعليـــة للجهـــات وامنـــا جمـــرد ارقـــام       التعيينـــات ال تـــتم  

 مردود فعلي.أي وظيفية ومرتبات متنح دون 

ــوان          - ــة ودي ــي وزارة املالي ــا بشــكل مباشــر ال ــة بياناته ــام بعــض اجلهــات بإحال قي

البيانـات الـواردة   احملاسبة دون الرجوع الي الوزارة التابع هلا وعلى سـبيل املثـال   

مــن البلــديات باملنــاطق التــابعني لــوزارة احلكــم احمللــي والــذي بلــز عــددها بعــد   

 موظف. (16251 ميعها )

صائيات الواردة بالتقرير متثـل احلـاالت الـظ س فحصـها خـالل السـنة       ان االح -

مـن جهـات    الـواردة  احلـاالت املكتب يعكف على فح  ودراسة عـدد مـن   والزال 

وزارة الصــحة  –وزارة الداخليــة واجلهــات التابعــة هلــا   كــبرية ومنهــا )  بأعــداد

ــا   ــة هلـ ــدفاع .... وزارة  –واجلهـــات التابعـ ــات  الـ ــرة مـــن اخل( وكـــذلك امللفـ املتعثـ

 اعمال جلنة مطابقة الرقم الوطين بالديوان.

س ان هنـاك بعـض اجلهـات س اسـتكمال اجـراءات فحصـها اال       و در االشـارة إ  -

انهــا التــزال تقــوم بإعــادة احالــة قــوائم جديــدة بشــكل مســتمر حتــف مســمى "      

 سقط سهوا " وهو ما يتسبب يف ارباك العمل باملكتب،

  املالحظات
املالحظـات الـظ  ـدر االشـارة اليهـا ومـن        ف بعـض تبين من خالل اعمال املطابقة

 اهمها:

مركـز املعلومـات والتوثيـق     مـن هـو صـادر    اختالف املسـميات بـني اجلهـات ومـا     -

وعلــى ســبيل  ،2017بــوزارة املاليــة وفقــا ملــا هــو موجــود بالرتتيبــات املاليــة لســنة  

ــات لقطــاع مــا بشــكل جزئــي يف حــني يتوجــد القطــ        اع االيضــان )يــتم ورود بيان

بشكل كتلة يف مركز املعلومـات التوثيـق بـوزارة املاليـة دون  زئـة "منـاطق       

 "(، مما يسبب يف ارباك ألعمال املطابقة،  

البيانـات متنـع امتـام    غري مستوفية كرتونية فارغة او لقراص االاالورود بعض  -

 عملية املطابقة.

جهــزة احلاســوب الــظ يــتم اســتخدمها يف عمليــة   أن أ كمــا  ــدر اإلشــارة إس  -

املطابقـــة ال تتناســـب مـــع حجـــم البيانـــات الـــظ يـــتم مطابقتهـــا، ممـــا يـــؤخر يف  

 احلصول على النتائج بشكل سريع.  
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 جهود توحيد املرتبات الظ تصرف من احلكومة املؤقتة بالبيضاء:

 أواـل: خطوات وألية التوحيد

ممــثلني عــن حكومــة الوفــاق وديــوان احملاســبة ات بــني جتماعــعــدد مــن االس عقــد 

التفاق على اإلجـراءات واخلطـوات الـظ  ـب أن تتخـذ إلدراج      واحلكومة املؤقتة ل

ــات املــوظفني باملنطقــة الشــرقية وإحالــة املخصصــات للبــاب        ني األول والثــانيبيان

 االتي:وس االتفاق على 

ــات واملصــروفات التســيريية جلميــع اجلهــات امل     - ــة   ســداد املرتب مولــة مــن اخلزان

العامــة عــن طريــق وزارة املاليــة حبكومــة الوفــاق وفقــا للشــروط والضــوابط       

مـع مكتـب فحـ      الـوطين بالتنسـيق  الـرقم   تطبيق قـانون الظ س إتباعها عند 

ــتم  ميــــع البيانــــات          ــديوان احملاســــبة علــــى ان يــ ــة بنــــد املرتبــــات بــ ومتابعــ

 مراحل:على ثالث  للجهات واألجهزةومعاجلتها 

 ــة املرح ــات :األوسلـ ــات     اجلهـ ــات واهليئـ ــزة واملؤسسـ ــات واألجهـ ــة للقطاعـ التابعـ

 املستقلة والبلديات.
  املناظرة.املركزية  اجلهات الثانية:املرحلة 
  األمنية.وزارة الدفاع واألجهزة  وهياألمنية  اجلهات الثالثة:املرحلة 

ظفني لكافـة  يتوس مركز املعلومات والتوثيق بوزارة املالية اسـتالم بيانـات املـو    -

القطاعات واجلهات املستقلة على أساس دفعـة واحـدة مـع نسـخة مـن كشـف       

ــا  (،م2017 للعـــام 12، 11) املرتبـــات الـــظ صـــرفف عـــن شـــهري  وذلـــك ملعاجلتهـ

ــات     ــث البيانـ ــن حيـ ــديها مـ ــدة،وحتديـ ــري  اجليـ ــدةاجلوغـ ــة، يـ غـــري  )االزدواجيـ

 املعنية.بالتنسيق مع ديوان احملاسبة واجلهات  طابقة(امل

حتويــــل أي خمصصــــات للجهــــات الــــظ س مطابقــــة بياناتهــــا االتفــــاق بعــــدم  -

 (.والثاني )األولوإدراجها مبنظومة الر قم الوطين للبابني 

ــاتهم     مــنصــرف مرتبــات املــوظفني   - لــديهم أخطــاء يف األرقــام الوطنيــة أو بيان

تصـحيح بيانـاتهم    يتبعونهـا  غري مطابقة ملدة شهر على أن تتوس اجلهـات الـظ  

 ممكن.رع وقف يف أس

عــداد تصــنيف إتتــوس مجيــع اجلهــات بعــد  ميــع البيانــات وصــرف املرتبــات ب   -

للوظائف اخلاصة بهم وتزويد مكتب فحـ  ومتابعـة بنـد املرتبـات بهـا خـالل       

 م.2018النصف الثاني من العام 

تتــوس إدارة اخلزانــة حبكومــة الوفــاق مراجعــة احلســابات املصــرفية للجهــات     -

نظومــــة الــــرقم الــــوطين والتواصــــل مــــع وزارة املاليــــة      الــــظ س إدراجهــــا مب 

باحلكومــــة املؤقتــــة للتأكيــــد علــــى أرقــــام احلســــابات وتبعيتهــــا وإدراجهــــا         

ــك اجلهــات وفقــا لكشــوفات        ــدا لتحويــل خمصصــات تل مبنظومــة اإلدارة متهي

 معتمدة من وزارة املالية باحلكومة املؤقتة.
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لكافـــة اجلهـــات الـــظ أدرجـــف م 2018حتويـــل خمصصـــات البـــاب الثـــاني للعـــام  -

    الوطين.مبنظومة الرقم  بيانات موظفيها

 وعند املباشرة يف تنفيذ هذه اخلطوات ظهرت عدد من العراقيل واملشاكل منها:

 .عدم استيفاء العدد الكلي للموظفني باملنطقة الشرقية 

          تبني هناك جهـات س انشـائها وي تـدرج مـن ضـمن اجلهـات مبيزانيـة العـام

 م.2018 احلالي

  البيانــات الــظ لــ  املــوظفني مثــل )قيمــة املرتــب، الــرقم   نقــ  يف بعــض

 الوطين، االسم(.

    ــوظفني ــبعض املـ ــات لـ ــود مرتبـ ــة    وجـ ــب املراجعـ ــة تتطلـ ــري منطقيـ ــيم غـ بقـ

 .والتحقق
  مرتباتهـــا يف  فعـــدم اســـتيفاء بيانـــات بعـــض اجلهـــات وخاصـــة الـــظ تقاضـــ

   م2017/ 12، 11شهري 

الـدمج وتوحيـد املرتبـات مــن     إجـراءات وقـد س معاجلـة أغلـب تلـك العراقيـل وبـدء       

 م 2018بداية ابريل 

 ثانيا: بيانات املوظفني واملرتبات املدجمة

 (319444) س اســتالم البيانــات الــظ لــ  املــوظفني باملنطقــة الشــرقية وعــددها  

وذلـك ملطابقتهـا   بـوزارة املاليـة   مدير مركـز املعلومـات والتوثيـق    من قبل  موظف

 حيث اظهرت النتائج التالية:

 خارج اجلهاز االداري  تكرار داخلي  تكرار خارجي البيانات الغري جيدة  البيانات اجليدة 

204258 97904 63099 13958 30889 

 

ــة         ــاظرة واجلهــات االمني ــة املن ــات الــظ لــ  اجلهــات املركزي س اســتبعاد البيان

 االتفاق على التالي:من س والثالثة و والظ متثل املرحلة الثانية

 ،يف  أيــدة )خطــاجلغــري وكــذلك البيانــات  صــرف املرتبــات للبيانــات اجليــدة

الرقم الوطين او االسم( ملـدة شـهر فقـط اس حـني تصـحيح االسـم او الـرقم        

 املوظفني. الظ يتبعهاعن طريق اجلهات 

 يف  س توحيـــد قيمـــة مرتبـــات بعـــض اجلهـــات الـــظ لـــوحظ وجـــود اخـــتالف

 اجلداول الظ تصرف وفقـا هلا.  

  ملوظفني الليبينيمن اأرقام وطنية  مليسف لديهمن بيانات س استبعاد. 

  االسم األول فقط.     املدرجني باستبعاد املوظفني األجانب 

   س حصـــر اجلهـــات الـــظ تتقاضـــي مرتبـــات مـــن حكـــومظ الوفـــاق واملؤقتـــة

 إلعادة تنظيمها.ووضع آلية حلصر املرتبات الظ صرفف وفرزها 
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       ــتم حتويــل حــواالت املرتبــات الــظ س معاجلتهــا اس املتابعــة بــوزارة   إدارةي

توزيعهــا علــى اجلهــات املختلفــة باملنطقــة  إجــراءاتاملاليــة بالبيضــاء اللــاذ 

 الشرقية.

 اخلالصة والتوصيات 

ـــ  - ورصـــد املخــــالفني والـــزامهم بتحمــــل   ني املـــاليني يف منــــع  قبارتفعيـــل دور املـ

 مسؤولياتهم.

إلــزام الوحــدات االداريــة بعــدم التعاقــد والتعــيني اال وفقــا للشــروط القانونيــة     -

التحقـق   وبعـد ووجود مـالك وظيفـي معتمـد     توفر املخصصات املاليةويف حال 

 .من حاجتها هلذه العناصر

وزارة العمل والتأهيل القيـام مبسـؤولياتها بإعـداد تصـور     جملس الوزراء و على -

هليكليــــة الدولــــة والشــــكل العــــام للمالكــــات املســــتهدفة والــــاذ االجــــراءات  

بتوفري فرص عمل للمـواطنني مبـا يضـمن تنشـيط القطـاع      الالزمة واخلطط 

 اخلاص والذي سيقلل من الضغط على اخلزانة العامة للدولة.  

مــع البيانــات املقدمــة مــن جلــان الفحــ  باخلــارج    مــن خــالل نتــائج املطابقــة   -

التابعــة للــديوان تــبني وجــود نســبة عاليــة للصــرف بالتجــاوز للبــاب االول مــن   

قبل بعـض السـفارات والقنصـليات باخلـارج، ممـا يتطلـب اخضـاع تلـك اجلهـات          

 للمطابقة من خالل االجراءات املعمول بها باملكتب.

يقـرتن   اهدافـه علـى املسـتوى الـوطين    واخريـا ولكي يكتمل أي مشروع ويتحقـق   -

ان يـــتم البـــدء يف دارســـة تنفيـــذ )نظـــام الكرتونـــي متكامـــل ملرتبـــات         الـــديوان

العاملني بالدولة( يتم من خاللـه الـربط بـني اجلهـات املعنيـة بصـرف املرتبـات        

التوثيـق بـوزارة املاليـة    وبالقطاع العام واملتمثلة يف )مركز املعلومات  للعاملني

ومكتــب والتأهيــل ومصــلحة االحــوال املدنيــة  ق بــوزارة العمــل ومركــز التوثيــ

 فح  ومتابعة بند املرتبات بالديوان، على ان يتضمن هذا النظام:  

 بالدولة   قاعدة بيانات موحدة لبيانات العاملني  

 .مزامنة املتغريات الظ حتدث على البيانات بني اجلهات ذات العالقة 

     ــظ يقــو ــة بنــد     اجــراءات الفحــ  واملراجعــة ال ــب فحــ  ومتابع ــا مكت م به

 املرتبات   

 .امكانية التوسع والتطوير املستقبلي ليشمل باقي قطاعات الدولة 

 .توفري التقارير واالحصائيات فيما يتعلق بالبيانات الوظيفية واملالية 
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 الفصل الثامن: حوكمة الشركات
مقـاييس   أهـم  نتائج االداء املستخرجة من البيانات املالية يف نهاية الفرتة مـن  تعد

قيــيم كفــاءة وفاعليــة القــرارات االداريــة، وهــي الــظ تعكــس مــدى جنــان انظمــة  ت

رشـدـا   احلوكمة يف ضبط عملية الاذ القـرارات داخـل الشـركة وجعلـها أكثـر     

 .وغريهاوالتشغيل ستثمار بعمليات التمويل واالاملتعلقة تلك باألخ  و

 موقف عن االجراءات املتعلقة بأعمال مراجعة القوائم املالية:

  حــــاحصــــائية عدديــــة حســــب القطــــاع واإلجــــراءات املتخــــذة بشــــأن اعمــــال ف  

 م:2018ومراجعة القوائم املالية السنوية حتى نهاية الربع االول من سنة 

 القطاع
عدد 

 الشركات 

ميزانيات 

ي حتال 

 اس الديوان 

 عن امليزانيات املقدمة للفح  موقف

حتف 

 التكليف
حتف  

 الفح 
حتف 

 التعديل
حتف 

 الدراسة
 اجملموع 

 44 2 18 10 14 63 15 الطاقة

 43 7 24 4 8 27 9 االستثمار

 29 3 14 5 7 36 18 املصريف والتامني

 662 220 403 7 32 468 184 االنتاج واخلدمات

 778 232 459 26 61 594 226 اجملموع
 

 من االحصائية السابقة يالحظ ما يلي:

ــبته      تس - ــا نسـ ــاوالت مـ ــة واملقـ ــة واالنتاجيـ ــركات اخلدميـ ــكل الشـ ــن %( 81)شـ مـ

امجالي الشركات، وهذه النسـبة قـد تـنخفض يف حـال س اسـتبعاد الشـركات       

االقتصـــادي  صـــندوق االمنـــاء   آلـــف اس والشـــركات الـــظ    الـــظ س تصـــفيتها 

 شركة.( 95) ي تعد تقدم ميزانياتها وهي يف حدود واالجتماعي الظ

ــى مســتوى االهميــة النســبية للشــركات مــن حيــث حجــم االصــول          - فــإن وعل

والطاقـة واالسـتثمار حتتـل اهميـة كـبرية باملقارنـة       شركات القطاع املصريف 

ترتكـــز اهميـــة الشـــركات االنتاجيـــة     بالشـــركات االنتاجيـــة واخلدميـــة، و  

ــة   واملوصــالت اخلدميــة بقطــاعي االتصــاالت و ، ويشــري ذلــك اس سياســة الدول

املتجهة  و االستثمار يف قطاع اخلدمات بداـل من اإلنتاج األمـر الـذي يتطلـب    

إعادة النظـر يف اهليكـل االقتصـادي وإ ـاد تركيبـة توازنيـه بـني االحتياجـات         

 املختلفة.  

التعـديل   امليزانيـات حتـف  مضـاف اليهـا   امليزانيات الظ ي تقدم اس الديوان عدد  -

لــدي اجلهــات وي تقــوم بتعديلــها وتقــدميها للــديوان بعــد التعــديل، تشــكل مــا    

 من جمموع امليزانيات املتأخر اعتمادها.  %(76)نسبته 
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ــدود     - ــديل يف حـ ــف التعـ ــة حتـ ــوائم املاليـ ــدد القـ ــة  ( 450)وصـــل عـ ــا جمموعـ منهـ

 س تصفيتها. تتعلق بشركاتكبرية 

احملاســـبة فـــرض الواقـــع علـــى  حتـــى اآلن وللمصـــلحة العامـــة يتفـــادى ديـــوان -

ــا يف   ــة تأخرهـ ــديالت  ادارات الشـــركات نتيجـ ــديم التعـ ــف تقـ ــين  خـــالل وقـ زمـ

، األمر الذي قد  د الديوان نفسه مضـطرـا اس انتهـاج سياسـة تشـددية     ملدد

بإصـدار تقريـر املراجعـة وفـق آخـر تعـديالت مقدمـة )والـذي قـد يكـون سـليب(            

 يف مواعيدها احملددة هلا قانونـا.   املعدلةعلى تقديم القوائم املالية وذلك حلثها 

اجلهــات الــظ تتــأخر عــن تقــديم قوائمهــا يف املواقيــف القانونيــة ســيتم جدولــة     -

 املوضـوع اس مكتـب املخالفـات   حيـال  وفـى حـال عـدم االلتـزام     برنامج زمين هلـا  

ــة ــانون ( 210)لكونــه يشــكل خمالفــة للمــادة     املالي  (23)رقــم  التجــاري مــن الق

 وإصدار توصية للجمعية العمومية بإعفاء جملس اإلدارة. 2010لسنة 

 بتقارير مراجعة القوائم املالية:املتكررة املالحظات 

ميالديـــة وحتـــى نهايـــة شـــهر      2017 الفـــرتة مـــن ســـنة   أصـــدر الـــديوان وخـــالل    

تقريـر   (2)تقرير مراجعـة )شـهادة عـن القـوائم املاليـة( منهـا       ( 18)عدد  م(3/2018)

تقريـر معـاكس، ومـن اهـم املالحظـات املتكـررة        (3) تقرير مـتحفظ  (12)نظيف، 

ي( واملعروضـة علـى   أ)الـر  والظ اصبحف تشكل ظواهر بتقـارير املراجعـة النهائيـة   

 :  ياجلمعيات العمومية ما يل

 ضعف انظمة احلوكمة والرقابة الداخلية. -

 .اعدم كفاية خمص  الديون املشكوك يف حتصيله -

غريهــا ولألرصــدة املــدينون والــدائنون الالزمــة ســنوية عــدم اجــراء املطابقــات ال -

 .ىمن اجراءات التحقق االخر

ــدم  - ــديوان حل عـ ــز الـ ــور تبليـ ــال ضـ ــزون  اعمـ ــنوي للمخـ ــرد السـ ــزائن  اجلـ واخلـ

 االصول الثابتة.و

 عــدم اجــراء املطابقــة الســنوية بــني نتــائج اجلــرد الفعلــي واالرصــدة الدفرتيــة     -

 .لألصول واملمتلكات

االرصــدة الدفرتيــة والفعليــة  بــنياملصــرفية واملطابقــات  عــدم اجــراء التســويات -

 حلسابات املصارف.

 عدم اعداد القوائم املالية اجملمعة. -

بوجود شركات  اوزت حجم خسـائرها رأس املـال وبالتـالي     ظهرت مؤشرات -

 تسعد وفق معايري املراجعة املتعارف عليها غري قادرة على االستمرار.

بــأداء الــدور النمطــي مبراجعــة اذون ضــعف اداء املراجــع الــداخلي حيــث يكتفــي  -

، دون تقـــديم تقـــارير دوريـــة عـــن انظمـــة الرقابـــة او القيـــود اليوميـــةالصـــرف 
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 بالقوانني واللوائح وال جبرد مفاجئ لألصـول الثابتـة   االلتزامالداخلية ومدى 

 واملخزون واخلزائن والعهد.

 سنة اس اخري. مناكمها ضعف سياسة حتصيل الديون وتر -

الضــمان وغريهــا اس مصــلحة  اقســاط و عــدم حتويــل املســتحقات مــن ضــرائب  -

 الضرائب وصندوق الضمان.

 عدم املتابعة للمساهمات واالستثمارات اخلارجية والداخلية. -

 ارتفاع حجم املخزون الراكد والتالف. -

هـــر اصـــبحف تظالـــظ اســـتهالك االصـــول الثابتـــة بـــاألخ  االنتاجيـــة منهـــا و -

 بقيمة دينار دون اعادة تقييمها او تطويرها واستحداثها.

لــبعض الشــركات حيــث تــبني اعتمادهــا علــى  يوجــود خلــل يف اهليكــل التمــويل -

 ن( مما يشكل خطر على استمرارها يف النشاط.التمويل اخلارجي)الديو

جلـل الشـركات واملصـارف ولـيعكس العائـد املتوقـع       املـالي  لوحظ ضـعف االداء   -

ر متتاليـة  خسـائ  تكبـد من توظيف االموال، ومن هذه الشركات ما  واملستهدف

كإعـادة هيكلـة او    الـي معاجلـات  حيتـاج  الـذي  ، االمـر  حتى  اوزات راس املال

، او الـدخول يف  مـا أمكـن   زيادة راس املال او دراسات للتكلفة وتقلـي  للنفقـات  

 نشاطات جديدة او ايقاف نشاطها وتصفيتها.

 -حوكمة الشركات:  م أنظمةمهام تقيينتائج اعمال 

احلوكمة واالفصان عنصران متالزمان فال ميكن تقييم احلوكمـة والرفـع مـن    

ــة       ــدأ اإلفصــان الشــامل عــن كاف ــا اال مــن خــالل مب ــات واملعلومــات   كفاءته البيان

اجتماعاتـــــه بعناصـــــرها وعلـــــى األخـــــ  تركيبـــــة جملـــــس االدارة و  املرتبطـــــة

ــه،  ــة  ومكافآتـ ــة املراقبـ ــل للجنـ ــذلك ، ووباملثـ ــة   كـ ــان املهمـ ــن اداء اللجـ ــان عـ االفصـ

ــا،  وا ــات مواجهته ــس     ملخــاطر والي ــر املراجــع اخلــارجي وتقريــر جمل االدارة وتقري

 غريها.وتقرير جلنة املراقبة والنظم املالية واإلدارية و

ــة احلوكمـــة  تقيـــيملتحقيـــق هـــدف  ــايري   انظمـ ــا يـــتالءم مـــع املعـ ــا مبـ وتطويرهـ

 وصواـل اس التالي:يثة وليس تارخيية، قوائم مالية حدالدولية  ب أن تتوفر 

 بيانات مالية ذات فائدة تستخدم بفعالية كأداء من أدوات املسالة. -

ــة   - ــى   احلوكمـــةبأنظمـــة جمموعـــة ادلـــة خاصـ ــون للشـــركات علـ حبيـــث يكـ

 .مستوى كل قطاع دليل حوكمة خاص به

احملاسـيب   والقيـاس  لإلفصـان عن اصـدار معـايري    املسؤولةتشريع حيدد اجلهة  -

مـــع  العامـــة، اخلتاميـــة للشـــركاتاساســـها تعـــد البيانـــات املاليـــة   ظ علـــىوالـــ

ــاة ان  ــمل مراعــ ــب     إلايشــ ــا واجلوانــ ــة وتبعيتهــ ــذه اجلهــ ــل هــ ــام لعمــ ــار العــ طــ

 االخرى.التنظيمية 
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املهــام  جمموعـة مـن   م2017اجنـز ديـوان احملاســبة خـالل سـنة     وعلـى هـذه األسـس    

وصــممف بغــرض تقيــيم ومتابعــة انظمــة احلوكمــة لشــركات القطــاع العــام،        

 - مهام متابعة للتحقق من التالي:

 عقــود التأســيس واالنظمــة االساســية          ســيس الصــحيح للشــركات وفــقأالت

      التجـاري مـع الوقـوف علـى بيـان حقـوق امللكيـة        والسجل والقانون التجاري

 وراس املال واملساهمات.

      ــات العموميــة للشــركات التابعــة وللشــركات القابضــة تقــيم اداء اجلمعي

ــ      ءلة وتصـــحيح االوضـــاع املاليـــة    اوبانهـــا تـــؤدي دورهـــا فيمـــا يتعلـــق باملسـ

والـــاذ القـــرارات الرشـــيدة حيـــال نتـــائج االعمـــال   والقانونيـــة للشـــركات

 واالنشطة من خالل ملاضر اجتماعاتها

  ــيم اداء جمــ ــث االســ  تقي وحســن ادارة اخلــربة تقاللية والس االدارة مــن حي

وتقيـيم اليـات التصـويف    الدورية، االجتماعات اصول الشركة وعملياتها و

 على القرارات املهمة وتوفر الدراسات الكافية عنها قبل الاذ القرارات.

   مــن خــالل دراســة   ىتقيــيم اداء جلــان املراقبــة وبــاقي اللجــان املهمــة االخــر

 من عدمه. اهداف انشائهأحتقيق مدى ملاضرها و

    تقيـــيم نظـــم الرقابـــة الداخليـــة للتحقـــق مـــن فاعليتهـــا يف محايـــة اصـــول

 وممتلكات الشركة وحتقيق اقصى اداء.

عــدم تعــاون وقــد واجهــف الــديوان عراقيــل عديــدة يف تنفيــذ هــذه األهــداف أهمهــا   

                  العديــــــد مــــــن جمــــــالس االدارة بتزويــــــد فــــــرق الفحــــــ  باملعلومــــــات املهمــــــة  

ــر      ية والضــرور ــات التقري لتغطيــة كــل النقــاط الســابقة والــظ ســتعرض يف طي

حســـب كـــل جهـــة، وبشـــكل عـــام كانـــف أهـــم اال رافـــات املتكـــررة عـــن مبـــادئ     

 حوكمة الشركات ما يلي:

االخــالل مببــدأ االفصــان والشــفافية واتبــاع سياســة التعتــيم واالخفــاء لبيانــات    -

رة ومكافــآتهم  وانشــطة مهمــة وعلــى االخــ  تكليفــات اعضــاء جمــالس االدا      

 وبيانات االتفاقيات املهمة.

فصل االختصاصـات وحتديـد املسـؤوليات حيـث ميـارس اعضـاء        بدأاالخالل مب -

ــد       ــل قـ ــة وباملثـ ــة داخليـ ــام تنفيذيـ ــاالت مهـ ــة يف بعـــض احلـ ــة العموميـ اجلمعيـ

 .يتطاول بعض االدارات بالاذ قرارات تنعقد اس اجلمعية العمومية

اســة اجلمعيــة العموميــة اس تكليــف مــوظفني  يعمــد الــوزراء الــذين يتولــون رئ -

بالوزارة كأعضاء مبجـالس ادارة الشـركات التابعـة للقطـاع ممـا خيـل مببـدأ        

 االستقاللية وتضعف معه املساءلة.

 تقارير هيئات املراقبة  ضعف وتدني مستوى  -
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ــد    - ــث تتكب ــدام املســاءلة حي ــب الشــركات خســائر فادحــة بســبب ضــعف       انع أغل

جلســـة مســـاءلة أو اقالـــة  أيوقصـــور االدارة وبـــالرغم مـــن ذلـــك ال يـــتم عقـــد  

 جملس االدارة  

عدم استقاللية جملس االدارة حيث يتـوس أعضـاءه يف اغلـب االحيـان وظـائف       -

 ادارية باإلدارات العامة او فروع بالشركة.

عــدد مــن الشــركات حيــث وصــل التــأخر  القــوائم املاليــة الســنوية لتــأخر اعــداد  -

 اس أكثر من مثان سنوات لبعضها.

ــب       - ــبية ألغلـ ــايري احملاسـ ـــا للمعـ ــة وفقـ ــة جممعـ ــوائم ماليـ ــداد قـ ــور يف اعـ القصـ

 الشركات القابضة.

ــام      - ــة االنقسـ ــن الشـــركات نتيجـ ــبري مـ ــدد كـ ــة لعـ ــات العموميـ ــاب اجلمعيـ غيـ

 السياسي وعدم استقرار مؤسسات الدولة  

   .اجتماعات دوريةعقد دارة يف عدم انتظام جملس اإل -

بشـأن تعـيني عضـو مبجلـس إدارة بـدل األعضـاء       غياب دور اجلمعية العمومية  -

 وذلـك بشـأن   املقاطعني او املتغيبني وكذلك فيما خي  أعضـاء جلنـة املراقبـة   

 عدم استدعاء االحتياطيني.

ــداد  - ــور يف اعـ ــغي   القصـ ــرتاتيجية وتشـ ــة اسـ ــرض التطـــوير   خطـ لية ســـنوية لغـ

 .والتحسني

ــارير  - ــداد تقـ ــور يف اعـ ــة او   القصـ ــة الداخليـ ــها يف  املراجعـ ــام بعرضـ ــدم االهتمـ عـ

 اجتماعات جملس االدارة أو اجلمعية العمومية  

 تنظم اجتماعات جملس اإلدارة للشركة.غياب اللوائح التنظيمية الظ  -

ربطهــا  دون مكافــآت شــهرية  أعضــاء جملــس اإلدارة وجلنــة املراقبــة    تقاضــي  -

 .مبعدالت االداء واالنتاجيةأو االجتماعات ب

ــاع  - ــة يف   ستقـ ــة العموميـ ــي    اجلمعيـ ــام االساسـ ــيس والنظـ ــد التأسـ ــديل عقـ تعـ

 .  ميالدية 2010 لسنة( 23) للشركة وفقـا للقانون رقم

وفقـــا للنظــام  عــدم انعقــاد احلــد االدنــى مــن عــدد االجتماعــات جمللــس االدارة       -

 .  األساسي او القانون التجاري

ي تتضــــمن ملاضــــر وقــــرارات جملــــس االدارة مــــا يفيــــد اعتمــــاد امليزانيــــات   -

 .(ميالدية 2017، 2016)التقديرية للشركة لسنظ 

عــدم حضــور رئــيس هيئــة املراقبــة ومعظــم اعضــاء اهليئــة لكافــة االجتماعــات      -

 الظ عقدها جملس االدارة.

 أو ة،عـدم احتفـاظ ادارة الشـركة مبلفـات اداريـة لـبعض اعضـاء جملــس اإلدار        -

 س وأعضاء هيئة املراقبة بالشركة.رئي



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

72 

 

ــالي       - ــن االداء املـ ــارير عـ ــب التقـ ــركة بطلـ ــا للشـ ــام االدارة العليـ ــبني اهتمـ ي يتـ

والتشغيلي للشركة مـن جلنـة املراقبـة واملراجـع الـداخلي واملراجـع اخلـارجي        

 واإلدارة املالية واإلدارية والفنية.

وقراراتهــــا وكــــذلك ي يتــــبني وجــــود ســــجل حملاضــــر اجلمعيــــة العموميــــة    -

 احملاضر احملددة بعقد رمسي.

 شركة لسجل جلسات وقرارات اهليئة،ي يتبني مسك هيئة املراقبة بال -

ــمنه      - ــور بالنظـــام األساســـي لعـــدم تضـ الختصـــاص واملســـؤوليات املناطـــة   قصـ

 باإلدارة العليا )املدير العام(.

يطرة ازدواج اجلمعيــات العموميــة أو جمــالس اإلدارة يف بعــض الشــركات وســ  -

 كل جملس على أجزاء من اصول الشركة ونشاطاتها.

مصــــاا وا ــــراف عــــن مبــــادئ  تعــــارض اســــتغالل الوظيفــــة وخلــــق حالــــة   -

سـا  يتكليـف نفسـه رئ  ات ر قراراإصداحلوكمة من رئيس اجلمعية العمومية ب

 لشركات التابعة.ل

ــاء املــدة القانونيــة    - ــبعض مــن  انته ــاتلس اإلدارة وهياجمــل ومــازالوا  املراقبــة ئ

ــة    ــامهم، باملخالفـ ــأداء مهـ ــتمرون بـ ــانونمسـ ــي    للقـ ــام األساسـ ــاري والنظـ التجـ

 للشركة.

بعــدة مهــام تنفيذيــة تتعــارض  شــركات  دارةالس اجمــبعــض أعضــاء تكليــف  -

ــة العطــاءات واملمارســة وعــد         ةمــع مهــامهم االشــرافية مــن اهمهــا رئاســة جلن

 .  ذات طابع تنفيذي داخلية وخارجية ىمهام أخر

ات شـــركاحــدى ال ســنوات علـــى تأســيس    (10)ن مــرور أكثـــر مــن   بــالرغم مــ   -

مليـون   (450)مازال راس مـال الشـركة املـدفوع أقـل مـن املصـرن بـه حيـث بلـز          

ــدفوع  ــار   وامل ــون ( 293) ــو مــن دين ــار،ملي  مــن %50اخلســائر  ت ــاوزو دين

 رأس املال املدفوع.  

 العمومية.ي يتم اعتماد اللوائح االدارية واملالية من قبل اجلمعية   -

استغالل اجلمعيـة العموميـة ملـوارد احـدى الشـركات يف االنفـاق علـى الـوزارة                   -

او الشركة القابضة او شـركات تابعـة اخـالاـل ألسـاس عمـل الشـركات وهـي        

 فرضية الشخصية االعتبارية.

ذلـك س صـرف    مـع بعض اعضاء جملس االدارة عن االجتماعـات   كثرة غياب -

كامــل مســتحقاتهم علــى رغــم مــا ســهم هــذ الــنق  يف خــالل بــأداء جملــس       

االدارة الـــذي مـــن املفـــرتض ترتتـــب عليـــه اعفـــاء مـــن عضـــوية ولـــيس صـــرف    

 مستحقات.
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ــاب دور جمــ  - ــداخلي    ادارة بعــض املصــارف  لس اغي ــز انظمــة الضــبط ال يف تعزي

راسـة تقاريرهـا   االكتفـاء فقـط بد  ثال وادارة املراجعة الداخليـة و ووحدة االمت

 وابداء املالحظات عليها.       الدورية

بوضـع وتنفيـذ خطـة أو سياسـة واضـحة       ادارة بعض املصارفلس اجمتقم ي  -

ــا        املعــاي إلدارة سياســات االئتمــان، املخــاطر االســتثمار، غســل االمــوال، وفقــا مل

 .للمصارف ين  علية دليل احلوكمة

يا املركزي، حيـث تـبني عـدم    خمالفة دليل احلوكمة الصادر عن مصرف ليب -

والتعينــــات، جلنــــة ت لجــــان املنصــــوص عليهــــا وهــــي جلنــــة املكافــــآ التشــــكيل 

 املراجعة، جلنة املخاطر، جلنة احلوكمة.

وذلـك   1،2،3بتنفيـذ معـايري وتوصـيات جلنـة بـازل      بعض املصـارف  لتزام اعدم  -

مـــن  خمـــاطر االئتمـــان، الســـيولة، التشـــغيل ........ وغريهـــا فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة

 املخاطر االخرى.

نق  اخلربة الالزمـة والكافيـة يف الشـؤون املاليـة واملصـرفية بالنسـبة لـبعض         -

 دورهــــماعضــــاء اجمللــــس، ممــــا ســــاهم يف ضــــعف نظــــام احلوكمــــة وقصــــور  

 االشرايف على املصرف بشكل كامل وفعال.

احملاسـبية واملاليـة    هقلة املعرفة وعدم االملام الكايف بنشاطات املصـرف وعملياتـ   -

ــعف اداء االدارة      ــتمرار ضـ ــاهم يف اسـ ــا سـ ــاء جملـــس االدارة، ممـ ــل اعضـ ــن قبـ مـ

 التنفيذية وعدم تطبيق قواعد احلوكمة بالشكل املطلوب.  

غيــاب التنســيق بــني جلنــة املراجعــة واملراجــع اخلــارجي فيمــا يتعلــق بربنــامج      -

 املراجعة واالعمال االضافية الظ ينوى املراجع اخلارجي القيام بها.

القــوائم املاليــة قائمــة التــدفقات النقديــة وكــذا قائمــة الــتغري يف       ي تتضــمن -

 حقوق املساهمني.
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 الفصل التاسع: سياسة مكافحة الفساد
ــات حكومــة الوفــاق         ــة تقــع ضــمن أولوي ــالرغم مــن ان مكافحــة الفســاد يف الدول ب

وفقــــا لالتفـــاق السياســـي إال أنهـــا ي تبـــدي هلـــذا امللـــف احلســـاس أي اهتمـــام وي   

مــوارد وتكليــف مــن يتــواله، ويرجــع ذلــك لعــدم تشــخي  الواقــع         لصــ  أي 

بشــكل ســليم وغيــاب الرؤيــة واالهــداف وعــدم إدراك االولويــات وتقــدير االهميــة    

النســبية لعمــل احلكومــة بــالرغم مــن التنبيــه املســتمر وتقــديم العديــد مــن اآلراء    

بـة أو  والتوصيات وعرضها بني الفينة واالخـرى يف شـكل مكاتبـات أو تقـارير مكتو    

 مرئية أو غريها.

االنقســام السياســي  باســتبعاد االســباب اخلارجــة عــن ارادة احلكومــة واملتمثلــة يف    

املسـلحة فـإن أهـم اسـباب استشـراء الفسـاد والـظ        وازدواجية السلطات والصراعات 

 تقع على مسؤولية احلكومة:

  وعـــدم االهتمـــام بوضـــع غيـــاب اإلرادة السياســـية اجلـــادة ملكافحـــة الفســـاد ،

 وتبين اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد  

  وعـدم دعمهـا بـالكوادر واالمكانيـات     اهليئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد     اهمال

 .الظ متكنها من ممارسة مهامها بكفاءة وفاعلية واقتصاد

    ــة املخــالفني او     ضــعف تطبيــق األنظمــة والقــوانني وعــدم االهتمــام مبعاقب

 .استبعادهم

 ياب أنظمة الشفافية واملساءلة مبؤسسات الدولة.غ 

     ــواع مــن الفســاد   إس ممارســة عــدم االهتمــام باألوضــاع املعيشــية مــا أدى أن

العدالــة االجتماعيــة يف توزيــع الــدخل بــني كافــة    وغيــاب  .اإلداري واملــالي

 طبقات اجملتمع.

 وتفعيــل قــوانني  انتهــاج الشــفافية وإشــراك مؤسســات اجملتمــع املــدني   عــدم

 فصان عن املمتلكات ملسؤولي الدولة.اال

      ــزرع القــيم وتصــحيح بعــض ــوروث  العــعــدم االهتمــام ب ــد وامل ادات والتقالي

 .الثقايف

   حريـة تـداول املعلومـات ومحايـة املـبلغني عـن       عدم الاذ أي اجراءات تـدعم

 ممارسات الفساد.

   وحتفيــزه للقيــام بــدوره يف املســاءلة   وإصــالن اجلهــاز القضــائي  عــدم دعــم

ع العقاب الرادع علـى الفاسـدين بعدالـة ودون حتيـز او ملابـاة وبعيـدا       وايقا

 .عن النزعات اجلهوية او الفكرية

 عتمــادواالوالقــادرة علــى إحــداث التغــيري   النزيهــة لقيــادات املؤهلــة  اهمــال ا 

ســـنوات اســـاليب تقليديــة عفـــا عليهــا الـــزمن يف تــولي املناصـــب مثــل      علــى 

 اخلدمة.
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ه املسـؤوليات ومعاجلـة اوجـه القصـور سـيؤدي دون      ان نظر احلكومـة جـديا يف هـذ   

شــك اس اصــالن العديــد مــن اجلوانــب الســلبية الــظ نعيشــها وتســاهم يف القضــاء      

 على الفساد بشكل تدر ي مرحلي.

 وصف الفساد ومظاهره يف الدولة

يصــيب العقــول ويتغلغــل يف االفكــار  فهــو الفســاد وبــاء ال يســرى بــالعني اجملــردة    -

ــواءه او عالجــه بســهولة، وال يسعــرف إال     حتــى يصــبح ثقافــة ع   امــة يصــعب احت

على كيـان الدولـة واقتصـادها فيـؤدي اس تعطيـل      الظ تظهر وآثاره بأعراضه 

ويسـتنزف املـوارد واملقـدرات    التنميـة  قـل  سيادة القـانون ويعر تقويض و العدالة

 بالفقر والفشل. ويهدد

أعراض آفـة الفسـاد ظـاهرة جليــا يف اجملتمـع اللـييب وهـي يف مراحـل متقدمـة           -

خـــالل العـــام  دول فســـادـا يف العـــاي تســـعةأكثـــر إس درجـــة تصـــنيفها ضـــمن 

نقطـة فقـط    17 نحتهـا محسب تقرير منظمـة الشـفافية الدوليـة الـظ     م 2017

   .يف النزاهة والشفافية 100من أصل 

يف تقـاريره السـابقة مظــاهر هـذا الفسـاد وآثــاره     أورد ديـوان احملاســبة  هـذا وقـد    -

تشـري  على اموال الدولة وممتلكاتها واقتصادها معززة باألرقام والشواهد الـظ  

حتـى   2012مـن  ) السـنوات بوضون اس حجم الفساد، حيث انفقف الدولة خالل 

األرض، علــى   ملمــوس  ال يظهــر هلــا أثــر   دينــار  مليــار   276 أكثــر مــن  (2017

-2012ي يوضح ترتيب ليبيـا وفـق مؤشـر مـدركات الفسـاد مـن       واجلدول التال

 م: 2017

 السنة

 النقاط

0-100 

 الرتتيب

2012 21 160-174 

2013 15 172-175 

2014 18 166-174 

2015 16 161-167 

2016 14 170-176 

2017 17 171-180 

 

ــى نتــائج ليبيــا يف مؤشــر مــدركات     يــذكر ويالحــظ عــدم وجــود حتســن     - عل

 خالل األربع سنوات املاضية.لفساد ا

يوضح اجلدول التـالي عـدد مـن مظـاهر وأشـكال الفسـاد املستشـرية يف الدولـة          -

الليبية وآثارها النامجة عنها والشرحية الظ تفشى فيها كل نـوع علـى النحـو    

 التالي:



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

76 

 

 شكل الفساد

الشرحية املتفشي 

 فيها الفساد

 آثار وتبعات الفساد

 الوساطة واحملاباة والتسيب

متقلدي املناصب 

واملوظفون 

 العموميون

مليــار دينـار ســنوي علـى املرتبــات ووجــود    21إنفـاق أكثــر مـن   

مليون موظف عمومي مبعدل انتاجية ال يتعدى ربـع   1.8 و 

 ساعة يوميـا حسب بعض الدراسات

 التواطؤ والرشى واالهمال

مسؤولي 

ومشريف 

املشروعات 

  التنموية

حتـى االن   2010مليار دينار على من العـام   80هدر أكثر من 

 دون حتقيق أي تنمية

اســـــــتغالل املنصـــــــب للمصـــــــاا 

 اخلاصة واالسراف

البعثات 

الدبلوماسية 

 باخلارج

والدراسة 

 باخلارج

ــى       ــار دوالر ســنويـا عل ــر مــن نصــف ملي ــة    141هــدر أكث بعث

دبلوماسية دون حتقيق أي مصاا للدولة، وأكثر مـن نصـف   

لــى الدراســات باخلــارج دون االســتفادة منهــا يف     مليــار دوالر ع

احلصول على تأهيل علمي حقيقي وجزء كـبري مـن املوفـدين    

 ال يرجع اس الوطن

 املضاربة بالنقد احمللـي واالجـنيب  

ــب االمــــــــوال للخــــــــارج   و تهريــــــ

 املسـتندية والتالعب باالعتمادات 

غســــــل ووالتوريــــــدات الوهميــــــة 

 االموال

 القطاع املصريف

املضاعف وغالء االسعار وشح السلع االساسـية وازمـة   التضخم 

السيولة وسوء اخلدمات املصرفية واملتاجرة بالنقـد والصـكوك   

ــوة     ــاض القـ ــبب يف الفـ ــة والتسـ ــا احلقيقيـ ــاض قيمتهـ والفـ

 الشرائية للدينار اللييب وزيادة معاناة املواطن.

ــاا   ــارب املصـ ــاءة وتضـ ــدم الكفـ  عـ

ــاا    ــة للمصــ ــتغالل الوظيفــ واســ

 اخلاصة

مؤسسات 

 :اخلدمات العامة

 الكهرباء
 التعليم
 الصحة
 الدعم

 النظافة

مليار دينار سنويـا علـى الكهربـاء والزالـف الدولـة      5إنفاق  و 

 تعاني من االنقطاعات وسوء اخلدمة.

مليـار دينـار سـنويـا علـى الصـحة واالدويـة        4إنفاق أكثـر مـن   

وال زال املواطن يبحث عن العالج والدواء يف املصحات اخلاصـة  

 يف الداخل واخلارج.  

مليار دينار سنويـا على التعليم بشقيه العام  8إنفاق أكثر من 

والعــالي والزالــف العمليــة التعليميــة تعــاني مــن ســوء اخلدمــة  

 املستويات.وتدني املخرجات إس اقل 

ــواطن     6إنفــاق  ــو   ــار ســنويـا علــى الــدعم والزال امل مليــار دين

ــدواء والســلع        ــف وال ــاع الرغي ــث يب ــاة حي ــاج يف عــوز ومعان احملت

االساســية بــأغلى االســعار وانعــدم وجــود الوقــود يف أكثــر مــن    

 نصف مناطق الدولة

إنفــاق  ــو نصــف مليــار دينــار ســنويـا علــى النظافــة وال زالــف   

 الشوارع تعاني من تكدس القمامة معظم االوقات

ــر  ــاإلقرارات  التزويــ ــب بــ والتالعــ

 وضعف الكفاءة والنزاهة

مؤسسات 

 اجلباية العامة

والتسبب يف الفاض مواردهـا   من سداد حقوق الدولةالتهرب 

إس  ـو   2010مليار دينـار يف العـام    5اجلبائية من أكثر من 

 م2017مليار دينار فقط خالل  1.25

 اعــــــادة تـــــــدوير املــــــال الفاســـــــد  

ــائق   ــر احلقــــ والتضــــــليل وتزويــــ

 مكــــــافحي والتحــــــريض علــــــى   

 زورا وبهتانا مالفساد وتشويهه

 االعالم

احباط جهود ملاربة الفساد والتحـريض علـى شـرفاء الـوطن     

 واملساهمة يف زيادة تفشي واستشراء كل اشكال الفساد

التزويــــــر والرشــــــى والتحايــــــل    

واالحتكار واالستغالل واملضـاربة  

 بالنقد والسلع  

 القطاع اخلاص

االســـتيالء علـــى امـــوال الدولـــة ومقـــدراتها وتهريبهـــا للخـــارج  

وغــالء االســـعار وشـــح الســـلع وانتشـــار االمـــراض والتســـبب يف  

 الفاض القوة الشرائية للدينار اللييب وزيادة معاناة املواطن

ــاة  ــة والرشـــــــىاحملابـــــ  واجملاملـــــ

واســــتغالل الســــلطة للمصــــلحة 

 اخلاصة

اهليئات الرقابية 

والقضائية 

 والتشريعية

افــالت الفاســدين مــن العقــاب واســتمرارهم يف نهــيف مقــدرات    

 الدولة وخرياتها

 

ــب     - ــى الفســاد يتطل ــذل   إن القضــاء عل ــع يف ب جهــود مضــاعفة  مشــاركة اجلمي

ــة    ــة وحقيقي ــة  تجفيــف منابعــه مــن خــالل    لومســاعي جدي اصــالحات أخالقي

العمـــل وتنظيميـــة يبـــدأ فيهـــا املـــواطن مـــن نفســـه بـــالتحلي بـــاخللق القـــويم و 
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ــاءة أمانـــة وب ــاة ، ونزاهـــةكفـ ــد النـــاس مصـــاا باإلضـــافة اس أن مراعـ والتقيـ

ــوائح  ــالنظم واللــ ــة  بــ ــة واملاليــ ــادئ ، وااللتــــزام مباالداريــ ــفافية وبــ اإلدارة الشــ

 الرشيدة.

كما انه ال ميكن القضاء علـى الفسـاد مـا ي يـتم حتميـل املسـؤوليات وحتقيـق         -

تبليز والـوعي بـال  اإلنصاف والتساوي أمام القانون وتعزيز ثقافة تنبـذ الفسـاد،   

 على الفاسدين. لرادع، وايقاع العقاب اعن اي حالة فساد

لفســاد وختامــا فمــا ي يـتم دعــم جهــود اإلصـالن والتــآزر والتعـاون يف مواجهــة ا     -

الذي كشر عن أنيابه عالنية، فإن الدولة ستضـل عـاجزة ولـن تكـون املواجهـة      

 عادلة.
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 الفصل العاشر: السياسات االقتصادية
ــادية هـــي جمموعـــة مـــن االدوات الـــظ تســـتخدمها الدولـــة يف    السياســـات االقتصـ

حتقيـــق اهـــدافها االقتصـــادية واهمهـــا النمـــو والرفـــاه واالســـتدامة، حيـــث تتجـــزأ   

االقتصــادية يف االقتصــادات احلــرة إس سياســتني )ماليــة ونقديــة(، أمــا السياســات 

يف االقتصادات الريعية فتحتاج الدولة لتحقيـق اهـدافها االقتصـادية اس التـدخل     

 يف االنشطة التجارية لتوجيهها مبا خيدم االهداف املوضوعة.

 حتقيــق التـــوازن واالســـتقرار يف اقتصــادها لـــذلك تلجـــأ اس  تســعى الـــدول اس   -

اســـتخدام أدوات السياســـات االقتصـــادية حيـــث تتجـــه اس سياســـة توســـعية يف  

حاالت الكساد باستخدام جمموعة األدوات املالءمـة للحالـة، أو تتجـه اس تـبين     

 سياسة انكماشية يف حاالت التضخم.

مـن خــالل تشـخي  الوضــع االقتصــادي الـذي تعيشــه الدولـة يتضــح مرورهــا      -

يـــاب املقومـــات االساســـية الـــظ يقـــوم عليهـــا حبالـــة مـــن التشـــوه واالخـــتالل لغ

االقتصاد والظ ميكن من خالهلا الوصول إس وصف سليم للحالـة حيـث تـأثر    

بأزمـــة الســـيولة وأزمـــة ســـعر   2017-2013الوضـــع االقتصـــادي خـــالل الفـــرتة  

الصـــرف وأزمـــة الوظيفـــة العامـــة وغريهـــا يف ظـــل موروثـــات ثقافيـــة ســـلبية   

 يف نفس الوقف منها: فخلق تناقضات عدة ظهرت وتفاقمف

      75حدوث تضخم يف االسعار بسبب الفاض قيمة الـدينار بنسـبة  ـاوزت% 

مــن قيمتــه الرمسيــة مــع اســتمرار واصــرار املصــرف املركــزي ببيعــه بالســعر        

 الرمسي لقلة من املستفيدين.
 ،ويف نفس الوقف حدوث شح يف  حدوث انكما  يف االسواق بسبب أزمة السيولة

 التهريب والتوريدات الوهمية.السلع نتيجة 
 .تدني موارد الدولة ويف نفس الوقف توسع يف االنفاق احلكومي 
 .تضخم يف عرض النقود السائلة واملودعة مع وجود شح يف السيولة 

األمـــر الـــذي يتطلـــب تـــبين سياســـة مركبـــة تتضـــمن اجـــراءات اســـتثنائية           -

 مرحلية تتالءم مع هذه الظروف.

 السياسة املالية
اإلنفـاق   عناصـر مـن   أدواتهـا تتكـون  ياسة املالية عـن طريـق وزارة املاليـة و   تدار الس

اإليـرادات   مثـل )االنفـاق االسـتهالكي واالسـتثماري والتحـويلي(، وعناصـر      العام 

اس السياسـة املاليــة  مثـل )الضــرائب والرسـوم بأنواعهــا املختلفـة(، وتهــدف     العامـة 

 حتقيق التالي:

  القوميزيادة الناتج. 

 رفع مستوى معيشتهم وبالتاليالدخول لألفراد  رفع مستوى. 
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 ف الكامل للموارديحتقيق التوظ. 

  األسعار استقرارحتقيق. 

 حتسني توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع. 

 تقييم السياسات املالية املطبقة:

ي تعــر حكومــة الوفــاق واحلكومــات الــظ ســبقتها أي اهتمــام للسياســة املاليــة       -

ادية تصــبو  ــو حتقيقهــا، حيــث ي تقــم بدراســة   وي حتــدد أي اهــداف اقتصــ 

الوضع االقتصادي وحتليل عناصره للوصول اس رسم وتنفيـذ سياسـة حتقـق    

 التوازن واالستقرار.

ــوار     - يف اآلونــــة االخــــرية وبــــالرغم مــــن مشــــاركة احلكومــــة يف جلســــات احلــ

ــا     االقتصـــادي الـــذي خـــرج مبجموعـــة مـــن السياســـات الـــظ ميكـــن مـــن خالهلـ

ــول اس  ــاذ      الوصـ ــة يف الـ ــن جديـ ــا ي تكـ ــادية إال انهـ ــداف االقتصـ ــض االهـ بعـ

قرارات متلكها بعد مماطلة املصـرف املركـزي يف تنفيـذ االصـالحات الشـاملة      

 املقررة.

بالرغم من أن احلكومة هلا سلطة ادارة املوازنة العامة وحتديـد حجـم االنفـاق     -

ــأداة     ــتخدامها كـ ــة السـ ــر أهميـ ــا ال تعـ ــه، إال انهـ ــومي وتوجيهـ ــن ادوات احلكـ مـ

السياســـة املاليـــة لتحقيـــق تـــوازن يف االقتصـــاد فهـــي تنفـــق االمـــوال لتلبيـــة         

ــى          ــاق علـ ــذا االنفـ ــر هـ ــن أثـ ــر عـ ــض النظـ ــتفيدين بغـ ــات املسـ ــات ورغبـ احتياجـ

ــاق     ــا الالحقــــة حيــــث بلــــز االنفــ ــاد وعلــــى مســــتقبل الدولــــة واجياهلــ االقتصــ

اس  احلكــومي ارقامــا كــبرية ال تــتالءم مــع حجــم االقتصــاد وال عــدد الســكان      

درجة ان ذلك أصبح عثـرة أمـام أي برنـامج إصـالحي، كمـا أنهـا تقـوم بـإقرار         

 موازنات ضخمة ال متلك حتى مصادر لتمويلها.

ي تعر احلكومة أي اهتمام إليرادات الدولة اجلبائية أو الطبيعيـة واالسـتفادة    -

منهــا كــأداة مــن ادوات السياســة املاليــة حيــث ي تســعى  ــو تطــوير مصــادر       

لطبيعيــــة وي تــــدعم أو تعــــزز نظــــم اجلبايــــة لــــديها وي تتخــــذ أي   الــــدخل ا

اجـراءات فاعلـة يف سـبيل حتصــيلها، باإلضـافة اس أنهـا ي تسـتوعب حتــى اآلن       

 أن الضرائب والرسوم املعمول بها ال تتالءم مع الظروف احلالية لالقتصاد.

ــى      - ــون علـ ــكل ال يكـ ــط بشـ ــب ان خيطـ ــرائب  ـ ــوم والضـ ــتعمال ادوات الرسـ اسـ

ــة فعلــى ســبيل املثــال مــن أجنــع         حســاب  طبقــات اجملتمــع ذات الــدخول املتدني

السياسات املالية يف مثل حالة الدولة الليبية فرض رسوم على النقـد االجـنيب   

او التحــويالت اخلاصــة ألغــراض ملــددة كمــا يتطلــب تقلــي  الفجــوة الــظ 

طرأت بني طبقـات اجملتمـع وسـببف فروقـات بـني مسـتوياتهم املعيشـية دراسـة         

نظــام الضــريبة العامــة علــى الــدخول ذات املســتويات العاليــة ســواء كانــف مــن   

 مرتبات أو أنشطة خمتلفة.
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 السياسة النقدية 
كـــثريا مـــا يـــتم اخللـــط مـــا بـــني مفهـــوم السياســـة النقديـــة ووظـــائف املصـــارف    

وفـق  م 2005لسـنة   1مـن قـانون املصـارف رقـم      5املركزية الـظ نصـف عليهـا املـادة     

 التالي:

  واخلارج.مسحافظة على استقراره يف الداخل ـالنقد اللييب، والإصدار   
  الوطين.السيولة النقدية يف االقتصاد إدارة   
 إلشراف على عمليات حتويل العسمقلةاتنظيم سوق الصرف األجنيب و. 
  احتياطيات الدولة.إدارة 

 .رسم وتنفيذ السياسة النقدية 

 .الرقابة على املصارف 

  ومنع تهريبها للخارج.مكافحة غسيل االموال   

ــزي الـــظ      ــائف املصـــرف املركـ ــة هـــي احـــدى وظـ ــة النقديـ ــإن السياسـ ــالي فـ وبالتـ

يســتخدمها يف التــأثري علــى النشــاط االقتصــادي بالدولــة مــن خــالل الــتحكم يف      

عرض النقد احمللي الذي تديره املصارف التجاريـة كونـه مصـرف املصـارف ولـه      

ــذه املصـــارف يف خلـــق   النقـــود حيـــث يهـــدف املصـــرف   قـــدرة علـــى حتجـــيم دور هـ

 املركزي من خالهلا اس التالي:

  األسعار استقرارحتقيق.   

 حتقيق التوظف الكامل. 

  االقتصاديزيادة النمو. 

 يق استقرار أسعار العملة الوطنيةحتق. 

حيث ان التحكم يف عرض النقد احمللي يعترب االداة الرئيسـية لتحقيـق االهـداف     

ــالي فــــ  إن وظــــائف املصــــرف االخــــرى املتمثلــــة يف ادارة:  املــــذكورة اعــــاله، وبالتــ

)الســيولة، ســعر الصــرف والنقــد االجــنيب، االحتياطيــات ... وغريهــا( لتلــف عــن    

مفهــوم السياســة النقديــة وال تعتــرب مــن ادواتهــا وإن كــان يتحــتم علــى املصــرف    

املركــزي العمــل باســرتاتيجية تتضــمن توافــق كامــل بــني كــل هــذه الوظــائف       

ادارة االقتصــاد الكلــي للدولــة باملشــاركة مــع احلكومــة ووفــق مــا لتعزيـز دوره يف  

 تقره من سياسة مالية كونها مرتابطة وال ميكنه العمل مبعزل عنها.

والــظ  م2017-2013مــن خــالل تقيــيم السياســة النقديــة للمركــزي للفــرتة مــن    

 نورد ما يلي: ومدى حتقيقها ألهدافها شهدت تقلبات اقتصادية عديدة

مهـام تقــديم   جملــس ادارة املركـزي  تنفيـذ السياســة النقديـة أوكـل   يف إطـار   -

)جلنــــة  مقرتحــــات السياســــة النقديــــة مــــن خــــالل جلنــــة فنيــــة متخصصــــة

اللجنــة ان لــوحظ  وقــدوالــظ ترفــع توصــياتها إس اجمللــس  السياســة النقديــة(

ــالقرار   ــاع، وقـــد  م 2014لســـنة  246الســـابقة املشـــكلة بـ أعيـــد ي تعقـــد أي اجتمـ
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ــكيل اللج ــم    تشـ ــزي رقـ ــا املركـ ــرف ليبيـ ــافظ مصـ ــرار ملـ ــة بقـ ــنة ( 204)نـ لسـ

 ويالحظ بشأنها: م07/10/2015والصادر يف م 2015

        ي يوضح قرار تشكيلها آليـة تقـديم املقرتحـات املتعلقـة بالسياسـة النقديـة

 واجلدول الزمين لعقد اجتماعاتها.

         عدم االفصان والشفافية مـن قبـل مصـرف ليبيـا املركـزي عـن اجتماعاتهـا

 القرارات بعد كل اجتماع.   ألسباببيانا وملخصا و

 .عدم وجود الئحة داخلية تنظم عملها 

 .عدم اكرتاث احملافظ لتوصيات اللجنة حيث ظلف حبيسة االدرج 

 أدوات السياسة النقدية

عــرض النقــود ن أدوات السياســة النقديــة وآليــة اســتخداماتها يف التــأثري يف  أيف شــ

مــا  لــوحظخــالل فــرتة التقيــيم  ومعــدل الفائــدة وقابليــة املصــارف ملــنح االئتمــان   

 يلي:

م 2013لســنة ( 1)حبكــم القــانون رقــم    ةمعطلــســعر اعــادة اخلصــم    ةتعتــرب أدا -

 بشأن منع املعامالت الربوية.   

خبصــوص نســـب االحتيـــاطي االلزامـــي علـــى الودائـــع حتـــف الطلـــب والودائـــع   -

باإلضـافة اس عـدم   م 2013لسـنة  ( 1) لة حبكـم القـانون رقـم   الزمنية فهي معط

عــرض النقــود النــاتج عــن اجلمــود االقتصــادي   أصــال يف ظــل فــائض  فاعليتهــا 

مـن إمجـالي اخلصـوم    %25كما س االبقاء على نسبة السيولة القانونية عنـد  

  م.2009داعية منذ سنة االي

م 2017-2013ي يتم اسـتخدام أداة عمليـات السـوق املفتوحـة خـالل الفـرتة مـن         -

ولعــدم فاعليــة    م2013لســنة  ( 1)والــظ تتعــارض معظمهــا مــع القــانون رقــم      

 سوق االوراق املالية.

 والــــظ م2013لســــنة  (1)معطلــــة حبكــــم القــــانون رقــــم االئتمــــان  أداة تــــأطري -

ــا  املصـــرف املركـــزي يســـتطيع ــد مـــن خالهلـ ــور القـــروض ســـأحتديـ قف لتطـ

ووفقـــا للوضـــع   املمنوحـــة مـــن املصـــارف وفـــق نســـب ملـــددة خـــالل الســـنة       

 االقتصادي القائم.

  .معطلة بفعل نفس القانون القروض االنتقائيةكما تعترب اداة   -

 اخلالصة والتوصيات

وغيـــاب  السياســـة النقديـــة معظـــم أدوات تشـــري الفقـــرات الســـابقة إس تعطـــل  -

وعــدم تناســق سياســات احلكومــة مــع املصــرف    املاليــةالسياســة كامــل ألدوات 

املركــزي الــذي يعمــل دون أي هــدف اقتصــادي حيــث تفــر  للمهــام املصــرفية   

العادية وزاحم احلكومة يف اختصاصاتها وتـدخل يف اعمـال املصـارف التجاريـة     
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ــة، االمــــر الــــذي أدى اس تعطيــــل دوره االقتصــــادي باعتمــــاده       علــــى الداخليــ

الركــود االقتصــادي   مؤشــرات  مــن أن  الرغم بــ ، الوقتيــة القــرارات العشــوائية   

 ،بشـيء مـن العشـوائية والتضـارب     ّسهـا  تعامـل مع ظاهرة بشكل ملفـف إال أن ال 

 ر.بل والتجاهل يف بداية األم

كمـــا إن عجـــز املصـــارف التجاريـــة عـــن تـــوفري أي منتجـــات مصـــرفية وعـــدم  -

تحتيـة للصـريفة   قدرة املصرف املركزي من تهيئـة البيئـة املالئمـة والبنيـة ال    

ــام الصــــكوك االســــالمية كبــــديل لنظــــام املعــــامالت الربويــــة أو تفعيــــل    نظــ

ســـاهم يف  ميـــد أدوات  اإلســـالمية يف الـــدفع بعجلـــة التنميـــة االقتصـــادية     

 .السياسة النقدية أو تطويرها لتالئم هذه البيئة

سـلطات  الازدواجيـة  انهاء حالة االنقسام احلاصـل يف إدارة املصـرف املركـزي و    -

ــة أي    كــل مــن طــرابلس والبيضــاء     يف ضــروري وحتمــي حتــى تتحقــق فاعلي

سياســــات يــــتم إقرارهــــا، هــــذا باإلضــــافة اس ضــــرورة معاجلــــة التشــــوهات        

االقتصـادية النا ــة عــن ســعر الصــرف وأزمــة الســيولة بالتنســيق الكامــل مــع  

احلكومة وذلك حتى تتوفر البيانات واملعطيات الصحيحة عـن شـكل االقتصـاد    

 ن خالهلا رسم سياسة ناجعة.  الظ ميكن م

غيـــاب التنســـيق بـــني املركـــزي بوصـــفه جهـــة منفـــذة للسياســـة النقديـــة،   أن  -

وادارة األنشـــطة ولة عـــن تنفيـــذ السياســـات املاليـــة ؤواجلهـــات احلكوميـــة املســـ

 م حتقيق األهداف االقتصادية على املستوى الكلي.ساهم يف عدالتجارية 
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 2017-2013الفصل احلادي عشر: سياسة سعر الصرف 

الدولــة املــزود شــبه الوحيــد للنقــد االجــنيب الــذي تتحصــل عليــه مــن مــوارد   تعتــرب 

إصـالن  مـن أهـم العناصـر املرتبطـة ب    سياسـة سـعر الصـرف    النفط وبالتالي فتعـد  

سياســة املتبعــة يف ليبيــا  الخبصــوص يسالحــظ و، وتنميــة االقتصــاد الكلــي للدولــة  

ى النحــو الــذي ســيتم توضــيحه   قصــورها وحاجتهــا إس إعــادة دراســة وتقيــيم علــ   

   :بالفقرات التالية

يعتمد علـى االيـرادات النفطيـة يف تـوفري      ريعيكونه االقتصاد اللييب  يتصف -

ضــعف القاعــدة الغطــاء مــن النقــد االجــنيب لكافــة احتياجــات اجملتمــع كمــا أن 

وعدم مشاركة القطـاع اخلـاص يف جلـب النقـد زاد مـن العـبء علـى        االنتاجية 

واحتياطياتها فالكل يتغذى من ارصدة الدولة سـواء كـان قطـاع    موارد الدولة 

 عام او خاص.

ــالرغم مــن أن   - ــا املركــزي   ب ــع مصــرف ليبي  سياســة ســعر الصــرف الثابــف   يتب

بالتزامـه  لكـل دينـار لـييب، وأنـه أقـر       وحدة حقوق سحب خاصة 0.5175بقيمة 

علـى   ـااملتعلقـة بتجنـب فـرض قيـود     املادة الثامنة من اتفاقية الصـندوق بأحكام 

وعــــدم   أداء املــــدفوعات والتحــــويالت املتعلقــــة باملعــــامالت الدوليــــة اجلاريــــة.

ــدخول يف ــة    أي الـ ــة العملـ ــة ملبادلـ ــات متييزيـ ــرتاك ترتيبـ ــات أو االشـ يف ممارسـ

، إال أن واقــع  تعــدد أســعار الصــرف وال الســمان بــذلك ألي مــن هيئاتــه املاليــة       

 تعهدات حيث أن:احلال خيالف كل هذه ال

   ســعر -ســعر رمســي )الدولــة تعمــل حاليـــا بــأكثر مــن ثالثــة أســعار صــرف

ــني    ــا بـ ــرتاون مـ ــوازي يـ ــي   6إس  4مـ ــعر الرمسـ ــعاف السـ ــك   –اضـ ــعر الصـ سـ

 %(50إس  %30وتعامـــــل الكرتونـــــي يزيـــــد عـــــن الســـــعر املـــــوازي بنســـــبة  

عدل سعر صرف الـدينار مقابـل الـدوالر    واجلدول التالي يوضح تقديرات مل

 :م2013-2017

 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 1.37 1.37 1.38 1.272 1.272 متوسط سعر صرف الدوالر الرمسي

 8.85 6.500 3.00 1.80 - متوسط سعر صرف الدوالر بالسوق املوازي

 سعر الدوالر بالصك يف السوق املوازي

 %40مبتوسط زيادة  
- - - 9.1 12.39 

 

 بيانية بني هذه األسعار: ويوضح الرسم التالي مقارنة
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      هذه الفروقات سببف خلاـل كبريـا يف االقتصاد وأصـبحف حجـر عثـرة أمـام

 أي إصالحات.

        س فرض قيود علـى التحـويالت اخلارجيـة إس درجـة أن مؤسسـات الدولـة

نفســها ال تســتطيع الوفــاء بالتزاماتهــا اخلارجيــة الــظ ابرمــف عليهــا عقــودـا   

 واتفاقيات.

  الفــرق يف ســعر الصــرف شــرحية اثريــاء جــدد مــن الــذين تطــال     خلــق هــذا

أيديهم النقد األجـنيب علـى حسـاب شـرائح اجملتمـع األخـرى الـظ الفـض         

مستوى معيشتها وأصبح االمر يهـدد بإفقـار الطبقـة الوسـطى الـظ كانـف       

ســـائدة قبـــل هـــذه التشـــوهات وذلـــك بســـبب مـــا تعانيـــه الدولـــة مـــن متييـــز   

العملـــة او تنفيـــذ تعـــامالت التحــــويالت     جمحـــف يف مـــنح ميـــزة مبادلـــة    

ــراد           ــن االفـ ــدـا مـ ــل جـ ــدد قليـ ــا عـ ــذه املزايـ ــى هـ ــل علـ ــث يتحصـ ــارج حيـ للخـ

والشركات دون معايري أو ضوابط موضوعية ويصـعب علـى أغلـب شـرائح     

 اجملتمع احلصول على النقد حتى للعالج.

 الضوابط املتعلقة باستخدامات النقد االجنيب:

ــد   - ــر املقيـ ــنح االسـ ــتثناء مـ ــرة يف    باسـ ــوابط املقـ ــع الضـ ــوطين فجميـ ــالرقم الـ ة بـ

استخدام النقـد االجـنيب يـتم  اوزهـا ممـن أقرهـا وال يـتم االسـتفادة منهـا يف          

ــال   حتقيــق أهــداف اقتصــادية،    ــى ســبيل املث الضــوابط والشــروط املنظمــة   فعل

يــتم  اوزهــا باســتمرار حبجــة قــرب املواســم   االعتمــادات املســتندية  لعمليــات

السـلع واخلـدمات ملصـلحة بعـض املسـتفيدين، أمـا ضـوابط         وحاجة الدولة اس

 التحويالت لغرض الدراسة أو العالج فتفرض على اشخاص دون آخرين.

ــة        - ــا اخلارجيـ ــاء بالتزاماتهـ ــن الوفـ ــها عـ ــزت بعضـ ــة عجـ ــات الدولـ ــى مؤسسـ حتـ

 الضرورية ومن أمثلة ذلك:  
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 2017-2013قيمة الدينار مقابل الدوالر 

متوسط سعر صرف 
 الدوالر الرسمي

متوسط سعر صرف 
 الدوالر بالسوق الموازي

سعر الدوالر بالصك في 
 %40السوق الموازي 
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      ل تبني ان جملس الوزراء الذي يعترب اعلـى سـلطة تنفيذيـة بالدولـة يتحمـ

ــاوز     ــاء نفقـــات الســـفر واإلقامـــة باخلـــارج بســـعر صـــرف يتجـ ــار  20أعبـ دينـ

ـــا( وذلـــك بســـبب أنـــه يســـدد قيمـــة     للـــدوالر الواحـــد )ســـريد تفصـــيله الحقـ

تــذاكر الســفر واإلقامــة بالــدينار اللــييب بالصــكوك اآلجلــة بــالرغم مــن أن 

 أغلب شركات الطريان والسفر تتحصل على حتويالت بالسعر الرمسي.

     ــمام ــة الـــذي يعتـــرب صـ ــز الرقابـــة علـــى األغذيـــة واألدويـ ي يـــتمكن مركـ

األمان يف محاية اجملتمـع مـن املـواد الضـارة مـن احلصـول علـى مـا حيتاجـه          

مــن احملاليــل واملعــدات الالزمــة لعملــه والــظ تــورد مــن اخلــارج االمــر الــذي   

ــام   إس شـــراء بعـــض املـــواد الطارئـــة مـــن الســـوق   م 2017اضـــطره خـــالل العـ

ي بسعر أكثر مـن مليـون دينـار مـن خمصصـاته يف حـني أنهـا كانـف         احملل

 ألف دينار. 200تكلف أقل من 

           عجــز جهــاز االمــداد الطــيب عــن توريــد كــل احتياجــات االدويــة الالزمــة

ــض       ــن بعـ ــريه مـ ــه دون غـ ــرض عليـ ــود تفـ ــبب قيـ ــة بسـ ــفيات العامـ للمستشـ

 موردي القطاع اخلاص.

   لســلع الغذائيــة االساســية  ي يــتمكن صــندوق موازنــة االســعار مــن توريــد ا

حبجــج وأســباب ال يــتم التطــرق إليهــا عنــد تغطيــة حتــويالت املــوردين مــن   

 القطاع اخلاص لنفس السلع.

      كذلك وزارة التعليم ي تتمكن من حتويل مـنح ورسـوم الطلبـة الدارسـني

باخلارج الذين انقطعف بهم السبل، وكذلك عجزت عـن توريـد احتياجـات    

االمـــر الـــذي اضـــطرها اس شـــراءها مـــن  ،زماتاملوســـم الدراســـي مـــن مســـتل

ــك        ــعر الصـ ــب سـ ــا حسـ ــعاف قيمتهـ ــي بأضـ ــوق احمللـ ــاص بالسـ ــاع اخلـ القطـ

 بالسوق املوازي.

بســبب ســوء االدارة وغيــاب الــرؤى وعــدم ادراك أهميــة دور السياســة املاليــة يف    -

يف تطبيـــق  م2012حلكومـــات املتعاقبــة منـــذ ســـنة  ادارة شــؤون الدولـــة عكفـــف ا 

يف زيــادة ذلــك  ســاهمدون دراســة أو وعــي لتبعاتهــا وتوســعية الاليــة ة املسياســال

من مرتبات ودعم وانفاق تسيريي واسـتثماري مشـوب بسـوء    نفاق احلكومي إلا

االدارة والظ انعكسف يف جمملها يف شكل عرض ضـخم للنقـد احمللـي وبشـكل     

غــري متــوازن مــع امكانيــات الدولــة فخلــق ضــغط وزيــادة يف الطلــب علــى النقــد 

ــا املركــزي مــن النقــد       ممــا ســاهم يف   ألجــنيبا اســتنزاف رصــيد مصــرف ليبي

ــوص      ــه باخلصـ ــك وحتليالتـ ــيل ذلـ ــبة تفاصـ ــوان احملاسـ ــد أورد ديـ ــنيب وقـ األجـ

والبيــان التــالي   ، (110-108)بالصــفحات   م2016ضــمن تقريــره الســنوي للعــام     

وفقــا للبيانــات الصــادرة مــن   م2017-2010يوضــح عــرض النقــود خــالل الفــرتة  

 ليبيا املركزي:مصرف 
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 مليون ديناراملبلز: 

 السنة

العملة لدى 

 اجلمهور

 ودائع ألجل 

اجملموع الكلي 

 للنقود

اجملموع لشبه 

 النقود

اجملموع الكلي لعرض 

 لنقود وشبه النقود

2010 7,609 33,712 41,321 5,029 46,350 

2011 14,840 38,597 53,437 4,503 57,940 

2012 13,391 45,822 59,213 4,517 63,731 

2013 13,419 50,879 64,299 4,706 69,005 

2014 17,174 49,557 66,732 2,672 69,404 

2015 23,007 53,775 76,783 1,823 78,606 

2016 27,103 67,505 94,609 1,711 96,320 

2017 30,865 78,224 109,089 2,874 111,963 

2017 
 + عملة روسيا

34,865 78,224 113,089 2,874 115,963 

 

 
 

ة يف الثقــ مــع اقفــال الــنفط وتنــاق  ارصــدة النقــد األجــنيب باخلــارج فقــدت    -

 م2016-2013العملــة الوطنيــة مــا أدى إس خلــل يف ميــزان املــدفوعات منــذ ســنة  

ويف قيمــة الــدينار اللــييب مقابــل العمــالت االخــرى يف الســوق املــوازي،     وانهيــار

 يرتتــب علــى ذلــكنفــس سياســة ســعر الصــرف ومــا ظــل اســتمرار املركــزي يف 

فإنـه لـن يكـون مبقـدوره      احتياطيات النقـد االجـنيب  الضغوطات على  زيادةمن 

تلبيـــة كامـــل الطلـــب علـــى النقـــد األجـــنيب يف الفـــرتة القادمـــة يف ظـــل تـــدني  

   ملضاربة الواسعة.القوى العرض والطلب و االيرادات بالعملة الصعبة نتيجة

اعـادة النظـر يف   مـن املصـرف املركـزي     فان االمر يتطلب يف ظل هذه املؤشرات -

وخماطبــة احلكومــة بشــأن رســم سياســة ماليــة رشــيدة سياســة ســعر الصــرف 

تتحقــق مــن خالهلمــا اهــداف اقتصــادية تقلــ  مــن الفجــوة يف ســعر الصــرف   

   .ومبا ال يؤدي اس تضرر شرحية ملدودي الدخل
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 اجملموع الكلي للنقود ودائع ألجل  العملة لدى اجلمهور
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 (2017-2012)ميزان املدفوعات الفصل الثاني عشر: 
ــامي أدى  ــة تنـ ــواردات الليبيـ ــارج   الـ ــن اخلـ ــة    مـ ــدمات املختلفـ ــلع واخلـ ــوفري السـ لتـ

ــافة اس  ــة باإلضــ ــويالت املاليــ ــة    التحــ ــية والطلبــ ــات الدبلوماســ ــاملني بالبعثــ للعــ

ــل   ــارج يف مقابـ ــة باخلـ ــة     قلـ ــا للعملـ ــد تقريبـ ــد الوحيـ ــة يف العائـ ــادرات املتمثلـ الصـ

 م 2016-2013منـذ سـنة   وعات ميـزان املـدف   عجزاس  الصعبة من االيرادات النفطية

ــام للسياســ     اخــتالل املركــز و ــاب ت ــة يف ظــل غي ات االقتصــادية االقتصــادي للدول

الضـــرورية يف مثـــل هــــذه احلـــاالت، االمــــر الـــذي نـــتج عنــــه اخـــتالال يف ميــــزان       

ــتقبالـ    ــه مسـ ــب ملعاجلتـ ــدفوعات يتطلـ ــراءات    املـ ــق اجـ ــن طريـ ــة  عـ ــات املاليـ السياسـ

 والنقدية املشار إليها فيما سبق.  

واجلـدير بالــذكر فيمـا خيــ  مصـادر بيانــات ميـزان املــدفوعات أنهـا غــري دقيقــة      

لعدم قدرة إدارة البحوث واالحصاء مبصرف ليبيـا املركـزي واجلهـاز االحصـائي     

بوزارة التخطيط احلصول على البيانات الدقيقة الالزمـة إلعـداده نتيجـة انعـدام     

كـل املعطيـات الالزمـة الـظ     البنية التحتية الظ ميكن عـن طريقهـا الوصـول اس    

تتم مع العـاي اخلـارجي ولتعطـل معظـم االجهـزة التنفيذيـة االحصـائية باملنافـذ         

ووزارة االقتصــاد وشــركات النقــل اجلــوي واالتصــاالت واالعتمــاد علــى مصــدر        

ــأ      ــاب اخلطـ ــى ذلـــك س ادراج حسـ ــزي وعلـ ــا املركـ ــرف ليبيـ ــثال يف مصـ وحيـــد ممـ

اجلــدول التـــالي يوضـــح  نـــة والدائنـــة، وطابقـــة احلســابات املدي والســهو لغـــرض م 

حســــب تقــــارير النشــــرات   م2017-2012العجــــز او الفــــائض يف ميــــزان املــــدفوعات  

 :الدورية الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي

 املبلز: مليون دينار

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  البند
 1,337 -6,540 -12,713 -24,172 12,3 30,034 احلساب اجلاري

 530- -1,300 -3,938 - 534 -5,642 -9,937 احلساب الرأمسالي واملالي

 2,887 1,894- 287 -2,697 -3,401 -3,199 اخلطأ والسهو

 3,694 -9,735 -16,364 -27,406 -8,672 16,898 العجز أو الفائض

 

عــانى امليــزان مــن عجــز نتيجــة اقفــال    2016 – 2013الســنوات يالحــظ انــه خــالل  و

الــنفط وسياســة التوســع يف االنفــاق الــظ كانــف مطبقــة يف حــني اظهــرت بيانــات  

مليــار دينــار وكــان  3.7بقيمــة فــائض حقــق ن ميــزان املــدفوعات قــد إ م2017العــام 

ذلـــك علـــى حســـاب االوضـــاع املعيشـــية للمـــواطن نتيجـــة سياســـة التضـــييق غـــري    

بعــدم تنفيــذ املوازنــة   2017صــرف املركــزي خــالل العــام  املدروســة الــظ اتبعهــا امل 

ممـا نـتج عنـه    مليـار دوالر امريكـي    6.7بالكامل واحملدد هلا مـا قيمتـه    االستريادية

 شح يف السلع وتضخم باألسواق.

نـورد البيانـات والتحلـيالت التاليـة والـظ       اوفيما خي  مكونـات امليـزان وتأثرياتهـ   

مــن إدارة البحــوث والدراســات مبصــرف ليبيــا   استخلصــف مــن التقــارير املنشــورة  

 املركزي:



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

88 

 

 اوال: احلساب اجلاري:

ــاب        ــايف حسـ ــدخل وصـ ــاب الـ ــدمات وحسـ ــزان اخلـ ــاري وميـ ــاب التجـ ــم احلسـ ويضـ

 -التحويالت اجلارية ويف شأنها لوحظ ما يلي: 

ــزان التجــاري:  - ــة مــن الســلع       املي ويشــمل هــذا احلســاب صــادرات وواردات الدول

فقــط يف إطــار التجـــارة املنظــورة وميثــل الصـــادرات مطروحـــا منهــا الـــواردات       

وفـق  م 2017 وفائضــا خـالل العـام    م2016-2014والذي حققف عجزا متواليا من 

 -البيان التالي: 

 املبلز: مليون دينار

 الرصيد الواردات  الصادرات السنة

2012 76,893 32,243 44,650 

2013 58,442 43,242 15,199 

2014 24,511 38,631 14,120 - 

2015 14,996 22,684 7,687 - 

2016 9,402 12,047 2,645 - 

2017 19,885 13,173 6,712 

 

اس  2014ويشــري هــذا البيــان إس اخــتالل امليــزان التجــاري خــالل الســنوات مــن   

نظــرـا العتمــاد الدولــة علــى اخلــارج يف تغطيــة كافــة احتياجاتهــا مــن       م2016

الســـلع وعـــدم االعتمـــاد علـــى املنـــتج احمللـــي بســـبب ضـــعف القـــدرة االنتاجيـــة  

لالقتصـــاد احمللـــي. باإلضـــافة إس أن كافـــة الـــواردات مـــن العملـــة الصـــعبة        

متمثلـــة يف االيـــرادات النفطيـــة وكـــل ذلـــك يف ظـــل غيـــاب كامـــل للسياســـة   

 ة.التجاري

ــارة غـــري املنظـــورة مـــن نقـــل وتـــامني    ميـــزان اخلـــدمات: - ويضـــم عمليـــات التجـ

وخدمات مصرفية والقطـاع السـياحي ونفقـات البعثـات الدبلوماسـية والطلبـة       

باخلـــارج وإيـــرادات االســـتثمارات والرصـــيد ميثـــل املقبوضـــات مطروحـــا منهـــا  

 املدفوعات من اخلدمات املشار إليها:

 املبلز: مليون دينار

 الرصيد املدفوعات ملقبوضاتا السنة

2012 192 8,815 8,632- 

2013 228 10,758 10,530- 

2014 100 9,469 9,368- 

2015 372 5,880 5,507- 

2016 118 4,007 3,888- 

2017 144 5,131- 4,987- 

 

نظـرا   2016-214ويالحظ من اجلدول ان امليـزان سـجل عجـزا بدايـة مـن سـنة       

لزيـــادة النفقـــات اخلارجيـــة يف هـــذا احلســـاب دون حتقيـــق أي عوائـــد تـــذكر.  

-وانعــدام االيــرادات يف بنــد اخلــدمات مــن كافــة القطاعــات )ايــرادات الســياحة 

ايــرادات قطــاع التــامني واالتصــاالت(.    -ايــرادات شــركات النقــل بكافــة أنواعهــا  
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ن القطاعــات كمــا يالحــظ عــدم وجــود قاعــدة بيانــات دقيقــة هلــذا احلســاب مــ   

 ذات العالقة.

حســاب الــدخل: ويضــم دخــل االســتثمار املباشــر ودخــل االســتثمارات االخــرى         -

ــدني املقبوضــات مــن     م2013-2012والــذي حقــق عجــزا خــالل ســنظ     نتيجــة ت

يف حـني   ري املقـيمني يف هـذا اجملـال   وائد مستحقة وارتفاع املدفوعات لغاربان وف

وبيــــان حركــــة هــــذا  م2016-2015-2014حقــــق وفــــرا طفيفــــا خــــالل ســــنظ  

 احلساب كما يلي:

 املبلز: مليون دينار

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 -574 - 279 - 134 - 1,106 - 3,290 - 4,454 دخل االستثمار املباشر

 1,456 1,323 1,755 1,846 2,763 2,020 دخل االستثمارات االخرى
 882 1,043 1,641 740 - 527 - 2,434 الرصيد

 

صايف حساب التحويالت اجلاريـة: وتسـري يف ا ـاه واحـد وهـو اجلانـب املتمثـل         -

يف حتــويالت القطاعــات احلكوميــة واألفــراد للخــارج وهــذا نتــاج غيــاب كافــة     

السياسات املكملة للسياسة النقدية واجلـدول التـالي يوضـح حركـة احلسـاب      

 :م2016-2012خالل السنوات 

 ديناراملبلز: مليون 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 0 0 0 - 1 - 67 -1,075 احلكومة

 -1,270 -1,050 -1,159 -1,422 -4,063 -2,484 القطاعات االخرى
 -106 - 53 - 96 - 193 - 450 - 819 قطاع النفط

 -1,164 - 997 - 1,062 - 1,228 - 3,613 - 1,655 حتويالت العاملني
 1,270 - 1,050 - 1,159 - 1,423 - 4,130 - 3,559 الرصيد

  

ويالحــظ أن احلركــة خــالل الســنوات املشــار اليهــا تســري يف ا ــاه واحــد وهــو    

-2012املــدفوعات اخلارجيــة وتــدني املقبوضــات ممــا ادي للعجــز املتزايــد مــن        

 )انعدام حتويالت الليبيني العاملني باخلارج وكافة القطاعات(.   م2016

 -الرأمسالي :ثانيا: احلساب 

ــتثمارا     ــة واسـ ــتثمار احلافظـ ــا واسـ ــا وخارجهـ ــر يف ليبيـ ــتثمار املباشـ ــم االسـ  تويضـ

اخرى يف االصول واخلصوم واألصول االحتياطية ويالحـظ حتقيـق عجـز خـالل     

نتيجة لتدني قيمة املقبوضات من اربان والفوائـد املسـتحقة    م2016-2012السنوات 

   ها:من دخل االستثمار بكافة انواع
 ز: مليون ديناراملبل

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 -153 - 610 - 545 - 98 - 898 -3,161 االستثمار املباشر
 203 2,006 2,343 - 1,054 - 2,812 - 681 استثمار احلافظة
 -580 - 2,696 - 5,736 420 - 1,930 - 6,095 استثمارات اخرى

 -530 - 1.300 - 3.938 - 534 - 5,642 - 9,937 الرصيد
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 اجلزء الثاني أداء القطاعات 
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 الفصل األول: وزارة املالية واجلهات التابعة

 أداء وزارة املالية 
تعتــرب وزارة املاليــة اداة الدولــة يف ادارة امواهلــا واالشــراف علــى ايراداتهــا ونفقاتهــا  

 والتحقق من استعمال املال العام يف اوجه ملـددة مسـبقا كمـا انهـا املسـؤولة عـن      

 تنظيم احلسابات املصرفية وتسوياتها واعداد القوائم املالية اخلتامية للدولة.

اسـتمرار عديـد املالحظـات     تـبني  م2017من خـالل متابعـة تنفيـذ الرتتيبـات املاليـة      

وزارة املالية وي تلـق مالحظاتـه االسـتجابة    احملاسبة ديوان نبه عنها سبق ان  الظ

ح االخطاء وتصويب اال رافـات الـظ حلقـف    والعناية الواجبة لتداركها وتصحي

 ونورد فيما يلي أهم املالحظات املكررة:بالوضع املالي للدولة 

 احلساب اخلتامي

التــزال ظــاهرة تــأخر اعــداد احلســابات اخلتاميــة عــن مواعيــدها احملــددة قانونــا  -

ــأخري اس تســع ســنوات        تواجــه ــة بعــد أن وصــلف مــدة الت خالفــة باملوزارة املالي

كـان آخـر حسـاب ختـامي معـد مـن وزارة        القـانون املـالي للدولـة حيـث     ألحكام

وحتفظ ديوان احملاسبة عـن املصـادقة علـى العديـد مـن       م2007املالية عن العام 

بنـوده وابــدى مالحظــات جوهريــة تـؤثر يف قــرار املصــادقة والــظ عجــزت وزارة   

مالحظاتــه  املاليــة عــن الوفــاء بهــا حتــى تارخيــه، هــذا وقــد أورد ديــوان احملاســبة

ــام     ــواء املوجهـــة أو املنشـــورة، وتوضـــح التقـــارير املنشـــورة للعـ جبـــل تقـــاريره سـ

أهــــم مالحظــــات ( 166-165)الصــــفحات  م2014العــــام و( 4-1)م الصــــفحات 2010

 باخلصوص.الديوان وملخ  إلجراءات احلكومة 

فـإن حالـة انقسـام سـلطات الدولـة املاليـة        م(2017 – م2015)خالل الفرتة من أما  -

ــام     ــة العـ ــأت نهايـ ــظ نشـ ــة الـ ــى   2014والنقديـ ــلبية علـ ــا السـ ــف تبعاتهـ م وتفاقمـ

حسابات الدولة خالل االعوام الظ تلتها قد أحبطـف جهـود الـوزارة يف معاجلـة     

موضــوع تــأخر اعــداد احلســابات اخلتاميــة للدولــة، خصوصـــا بوجــود وزارتــني      

ــرفني مركـــ   ــاليتني ومصـ ــني    مـ ــة بـ ــرفية الرابطـ ــة املصـ ــال املنظومـ زيني واقفـ

 الشرق والغرب الالزمة لتسوية احلسابات.

 ادارة اموال الدولة 

الدولـة وممتلكاتهـا باعتبارهـا     أموال إدارةالزالف وزارة املالية تعاني من ضعف يف 

 اجلهة املختصة قانونـا بذلك وتتمثل اهم مظاهر هذا الضعف يف التالي:

غفال عمليات اجلرد الدورية والسنوية جلميع اصـول الدولـة والتعـرف علـى     إ -

ارصــدتها واالكتفــاء بتحديــد اعــدادها ســنوية دون اجــراء املقارنــات الالزمــة        

 الظ تتطلبها اعمال اجلرد.  
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حتويـل مبـالز مـن حســابات احلكومـة يف غـري األغــراض املخصصـة هلـا نتيجــة         -

 .الرتتيبات املالية والتفويضات املسندة اليهاعدم التقيد يف الصرف حبدود 

ــة مــن احلســابات         - ــة املمول ــة باحلســابات الفرعي ــة االرصــدة النقدي عــدم مراقب

الرئيسية وتضـخم االرصـدة النقديـة باحلسـابات الفرعيـة عمـا يطلبـه معـدل         

 االنفاق وارتفاع ارصدة البواقي فيها وعدم تقيد اجلهات برتجيعها.   

سوية سـلف اجلهـات العامـة واالرتكـان لرتحيلـها مـن سـنة        التأخر امللحوظ يف ت -

 ألخرى.

عـــدم مســـك دفـــاتر يوميـــة الصـــندوق ملصـــروفات وايـــرادات الرتتيبـــات املاليـــة     -

التسويات مع حركة كشـوفات املصـرف يف حينهـا مبـا يف ذلـك       واجراءم 2017

تم والــظ ي يــ م2016 احلســابات املفتوحــة لتنفيــذ امليزانيــة العامــة للعــام املــالي 

اعـــداد تســـويات مصـــرفية هلـــا منـــد فتحهـــا نتيجـــة االعتمـــاد بشـــكل تـــام علـــى  

ــة يف     ــا املتمثلــ ــوق مبخرجاتهــ ــن الوثــ ــة ال ميكــ ــبية الكرتونيــ ــة ملاســ منظومــ

 حيث ادى استعمال املنظومة اس االتي: السجالت والدفاتر املستخرجة

  عـــدم القـــدرة علـــى الوقـــوف علـــى االرصـــدة  مـــع اخلصـــم علـــى احلســـابات

 .لحسابات املصرفية املخصومة منهاالدفرتية ل

        ــدها ــرف وقيـ ــات الصـ ــداد اذونـ ــني اعـ ــات بـ ــل االختصاصـ ــاة فصـ ــدم مراعـ عـ

بالدفاتر واجـازة صـرفها ويرجـع السـبب اس عـدم حتديـد مـدخلي البيانـات         

 .باملنظومة

 صرف بأعداد الصككثرة الغاء الصكوك نتيجة ربط اعداد االذن بال. 

    اذونــات الصــرف املســتخرجة مــن   عــدم إظهــار التعــديالت الــظ تطــرأ علــى

ــوفر        ــك لتـ ــية وذلـ ــود عكسـ ــبيـا لقيـ ــا ملاسـ ــاج إلغاءهـ ــظ حيتـ ــة والـ املنظومـ

 إمكانية تعديل األخطاء باملنظومة بأثر رجعي.

ــتخرجة مـــ    اخـــتالف - ــة املسـ ــدة الدفرتيـ ــاين االرصـ ــة  وتبـ ــدفاتر االلكرتونيـ ن الـ

دل مـن  ( نتيجة الغاء بعض العمليات بـالرجوع الـي تـاري  حـدوثها بـ     )املنظومة

تــاري  التعــديل حيــث س موافاتنــا علــى ســبيل املثــال بتقريــر ســجل االعتمــادات 

ــن    ــرتة مـــ ــاطق للفـــ ــات واملنـــ ــي للقطاعـــ ــة التجميعـــ ــى م1/1/2017 املاليـــ  وحتـــ

 :لعدد ثالثة تقارير كانف نتائجها كاالتي م31/3/2017

 31/3/2017الرصيد الظاهر بالتقرير يف  التقرير  تاري ر.م

1 12/4/2017 4,467,485,498 

2 12/04/2017 4,573,495,366 

 4,535,887,120 م9/5/2017 3
 

 مبـــا ومعاجلتهـــا املعلقـــة الصـــكوك متابعـــة يف بـــالوزارة اخلزانـــة إدارة تقصـــري -

ــل ــويتها يكفــ ــدة يف تســ ــظ املــ ــددتها الــ ــادة حــ ــن( 118) املــ ــة مــ ــة الئحــ  امليزانيــ
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 املصــرف حســاب تســوية واقــع مــن عــددها وصــل حيــث واملخــازن، واحلســابات

   .صك( 1398) اس م31/12/2017 االول يف للباب

 إدارة حسابات الدولة

من خالل دراسة اجلدول ومتابعة حركـة احلسـابات املصـرفية يتـبني ضـعف       -

قــدرة إدارة اخلزانــة بــوزارة املاليــة علــى متابعــة احلســابات املصــرفية اخلاصــة   

ادارة اخلزانــة بــوزارة  بالدولــة مبــا يف ذلــك احلســابات الرئيســية الــظ تــديرها     

 .املالية

نالحــظ تعــدد احلســابات املصــرفية حيــث بلــز مــا أمكــن حصــره مــن احلســابات   -

والـظ س اإلفصـان    املصرفية املفتوحة وذات عالقة حبسابات الدولـة الرئيسـية  

 بلــز امجــالي ارصــدتها يفحســاب ( 69)عنهــا مــن مصــرف ليبيــا املركــزي عــدد  
ــار لـــييب( 9,399,857,082) مبلـــز م31/12/2017 ــادة   دينـ  (15)يف حـــني نصـــف املـ

 .مصرفية( 6)تكون للحكومة من القانون املالي للدولة على أن 

 اجلدول التالي بيان باحلسابات املصرفية الظ تدار من وزارة املالية: -

 2017/12/31الرصيد يف الغرض رقم احلساب مر.

 367,961,612 االحتياطي العام املؤقف 433 1

 472,256,894 االحتياطي العام 24 2

 110,947,850 احتياطي امليزانية العامة 402 3

 689,781,768 الدين العام 213 4

 0 اجملنب بالدوالر 49 5

 0 اجملنب بالدوالر 56 6

 0 اجملنب بالدوالر 104 7

 0 اجملنب بالدوالر 70 8

 0 اجملنب باليورو 26 9

 0 اجملنب بالدينار اللييب 299 10

 0 اجملنب بالدينار اللييب 93 11

 0 ر( دوال2011اجملنب لسنة ) 68 12

 0 ربالدوال (2010اجملنب لسنة) 51 13

 1,893,405,443 ربالدوال (2009اجملنب لسنة) 44 14

 0 ( بالدوالر2008اجملنب لسنة) 37 15

 0 ( باليورو2008اجملنب لسنة) 15 16

 6,711,072,312- 2014الرتتيبات املالية  48 17

 19,171,625,985- 2015الرتتيبات املالية  440 18

 20,296,060,601- 2016الرتتيبات املالية  529 19

 1,110,650,206- 7/2016الطواري قرار   512 20

 10,560,000,000- 2017 الرتتيبات املالية 536 21

 35,294 (2016حساب معلق ) 3505 22

 0 (2016)حساب معلق  3488 23

 93,497 (2016حساب معلق ) 3543 24
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 2017/12/31الرصيد يف الغرض رقم احلساب مر.

 0 (2016حساب معلق ) 3550 25

 617,948,835 (2015حساب معلق ) 3495 26

 143,778,615 (2014حساب معلق ) 3471 27

 2,315,977,255 (2017حساب معلق ) 3608  28

 0 إيرادات اجلمارك 79 29

 100,869- إيرادات الضرائب 158 30

 0 (يدينار التونسال)ب إيرادات النفط 10 31

 0 إيرادات النفط باليورو )مقومة بالدينار( 19 32

 0 مقومة بالدينار()إيرادات النفط بالدوالر  32 33

 0 إيرادات اتاوات الشركات النفطية 220 34

 14,134,140 حساب البندقية  55 35

 4,231,595 خصم الدينار 110 36

 85,985 )مصرف ليبيا املركزي(خصم الغياب  574 37

 14,707,912 خصم الغياب )التجاري الرئيسي( 35 38

 174,633,790 االيراد العام  31 39

 - (دينار اللييبالب)إيرادات النفط  251 40

 22,037,479 الباب االول 457 41

 77,020,436 الباب الثاني 464 42

 110,806,999 الباب الثالث 471 43

 33,234 الباب الرابع 488 44

 29,482,367 التحويالت اخلارجية 495 45

 145,926,437 الباب االول 134 46

 20,268,668 الباب الثاني 127 47

 29,916,076 الباب الثالث 141 48

 59,108 الباب الرابع 316 49

 132,372,067 الباب اخلامس 323 50

 11,098,837 الدفاع والدعم 165 51

 262,455,932 ن/وزارة املالية لدي املركزي فرع بنغازي 104 52

 23,706,770 االحكام القضائية 419 53

 6,067,521 الصرف املركزي 309 54

 0 بالدوالر2010فائض االيرادات  87 55

 0 تصفية االلتزامات املالية 172 56

 0 رسوم بعض اخلدمات العامة 282 57

 7,660,995 م2012ميزانية الطواري  392 58

 0 املصروفات الطارئة 378 59

 0 توزيع الثروة 237 60

 869,608,331 الودائع واالمانات 505 61

 598,234,581 الودائع واالمانات القديم 86 62

 29,756,743 القروض بالدينار اللييب 5911 63

 73,438,603 القروض بالدوالر 25291 64

 2,845,259 القروض بالدوالر 9105 65

 362 بالقروض بالدوالر 19755 66



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

95 

 

 2017/12/31الرصيد يف الغرض رقم احلساب مر.

 66,962,528 حساب بالدوالر 68152 67

 7,613,211 القروض )اليورو( 200043 68

 52,675,502 القروض 200043 69
 

 ونورد فيما يلي اهم املالحظات املتعلقة باحلسابات املصرفية:

للحســـــابات التـــــأخر يف إعـــــداد احلســـــابات اخلتاميـــــة والتســـــويات املصـــــرفية  -

لــدى مصــرف ليبيــا   واحلســاب املفتــون  م2016املفتوحــة خــالل ســنة   املصــرفية

  (19031)املركزي حتف رقم 

وجود حسابات لتنفيذ ميزانيات سابقة والتزال مفتوحـة عليهـا حركـة إيـداع      -

مليــون ( 127,385,724)مببلــز  م31/12/2017 الــي م1/1/2017 خــالل الفــرتة مــن

مليــــون )خــــارج ( 137,761,827)دينــــار وســــحب خــــالل نفــــس الفــــرتة مببلــــز  

 بيانـات لــدى ادارة اخلزانـة خبصوصـها واجلــدول    أيامليزانيـة( مـع عــدم وجـود    

 االتي يوضحها:

رصيد  الغرض

2017/1/1 
 الرصيد يف املسحوبات االيداعات

2017/12/31 
 145,926,437 31,738,652 33,638,167 144,026,922 الباب االول

 20,268,668 741,071 703,689 20,306,050 الباب الثاني

 29,916,076 105,282,104 93,043,868 42,154,312 الباب الثالث

 196,111,181 137,761,827 127,385,724 206,487,284 اجملموع
 

حســـابات مصـــرفية تـــدار بتوقيـــع وزيـــر املاليـــة منفـــردـا علـــى   ( 5)وجـــود عـــدد  -

حسـابات مصـرفية    (2)صكوكها مفتوحـة باملصـرف العربـي اخلـارجي، وعـدد      

مـــن الئحـــة امليزانيـــة ( 113)باملصـــرف الســـاحل والصـــحراء باملخالفـــة للمـــادة  

ــوارد     ــة وادارة املـ ــات لـــدى ادارة اخلزانـ ــد أي بيانـ ــازن وال يوجـ ــابات واملخـ واحلسـ

وي يــتم اقفــال حســاباتها واعــدد    خبصــوص حركــة االيــداع والســحب   املاليــة

 نوردها فيما يلي: مذكرة تسوية هلا وي يتم امساك دفاتر يومية هلا

 الغرض رقم احلساب م ر.
الرصيد 

 2017/12/31يف

 29,756,743 القروض بالدينار اللييب 5911 1

 67,451,388 القروض بالدوالر 25291 2

 2,871,064 بالدوالرالقروض  9105 3

 365 القروض بالدوالر 19755 4

 67,569,844 حساب بالدوالر 68152 5

 7,613,211 ض باليورووالقر 200043 6

 52,675,502 القروض بالدوالر 200043 7

 233,292,208 اجملموع  
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لـدى املصـرف املركـزي، األمـر      حسـاب مصـريف رصـيده صـفر     (24)وجود عدد  -

 .الذي يستوجب إقفاهلا نهائيـا

ــدد   - ــود عـ ــافة اس وجـ ــة لـــنفس الغـــرض    (3)باإلضـ ــابات مصـــرفية مفتوحـ حسـ

)االحتيـــاطي( وارصـــدتها مرحلـــة منـــذ ســـنوات وي تقـــم وزارة املاليـــة بأعـــداد   

 اخلالصة السنوية هلا وهي كاالتي:

 

 ر.م
رقم 

 احلساب
 الغرض

الرصيد بالدينار 

 2017/12/31يف

 367,961,612 االحتياطي العام املؤقف 433 1

 472,256,894 االحتياطي العام 24 2

3 402 
احتياطي امليزانية 

 م(2012العامة)
110,947,850 

 951,166,356 اجملموع

 689,781,768 الدين العام 213 1

  

حسـابات مصـرفية لغـرض الودائـع والضـمانات واالمانـات بـدل         (2) وجود عـدد  -

مـن قـانون النظـام املـالي      (15) حساب واحد )حساب العهد( وفق لن  املـادة من 

للدولــة وي تــتمكن الــوزارة مــن حتليــل مفــردات احلســابني او اعــداد خالصــة      

 سنوية هلما نوردهما فيما يلي:

 

 م ر.
رقم 

 احلساب
 الغرض

الرصيد بالدينار 

 2017/9/30يف

 598,234,581 الودائع واالمانات القديم 86 1

 869,608,331 الودائع واالمانات 505 2
 

 ما يلي: (86)حيث تبني من احلساب املصريف رقم 

وهـذا  . م2017 لسـنة ه وال توجد أي بيانات عنـ ته أن إدارة اخلزانة ي تقم بتسوي -

ــام املــــواد    ـــا ألحك ــة واحلســابات     (83 – 82 – 81) يعــد خمالف مــن الئحــة امليزاني

 جلنة لتسوية هذا احلساب حتى تارخيه. واملخازن وي تقم الوزارة بتشكيل

عبــارة عــن ترجيــع رصــيد متبقــي  دينــار (520,717)إيــداع مبلــز وقــدره لــوحظ  -

من قيمــــــــــــة مكافأة الثوار مبصـرف الواحـة، والـظ س صـرفها يف السـابق مـن       

ــم    ــات رق ـــع واالمان ــبني أن قيمــة   ( 190086) حســاب الودائــــــــــــــ ــث ت ــآت حي مكاف

 ر قد س إيداعها يف هذا احلساب مع انها بواقي تنفيذ ميزانيات سابقة  الثوا

وهــو عبــارة  دينــار (180,000,000) س ايــداع مبلــز وقــدره م14/12/2017 بتــاري   -

، بنـاء  علـى طلـب    م2/11/2016 عن ترجيع مبلـز س صـرفه مـن احلسـاب بتـاري      

ــاب إال يف تـــاري       ــه إس احلسـ ــة وي يـــتم ترجيعـ ــن وزارة املاليـ  م14/12/2017 مـ
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برتجيــع املبلـــز بتـــاري   املركـــزي بــالرغم مـــن مطالبـــة وزارة املاليــة املصـــرف   

مــن القــانون املــالي للدولــة ( 16)وهــذا يعــد خمالفـــا ألحكــام املــادة م 12/12/2017

والظ تن  على ترجيـع املبلـز املسـحوب مـن حسـاب الودائـع قبـل نهايـة السـنة          

 املالية الظ سحب فيها.

وهـذا املبلـز عبـارة     دينـار  (168,000)س حتويل مبلـز بقيمـة    12/3/2017 بتاري  -

عــن قيمــة تفــويض مصــلحي س إيداعــه باحلســاب مــن قبــل جامعــة ســبها عــن   

اجنامينـا بدولـة تشـاد، حيـث كـان مـن       صات الباب الثاني لكلية الرتبيـة  خمص

 االجدر حتويل املبلز من حساب التحويالت اخلارجية لوزارة املالية.

 :تبني بشأنه ما يلي اجلديد( 505)اب رقم ساحل

ــار (360,044,424)والبــــالز قيمتــــه م 31/12/2017 الرصــــيد االفتتــــاحي يف -  دينــ

 ميثل قيمة استقطاعات ضريبة اجلهاد ي حتال اس صندوق اجلهاد .

خاصـة   ميثـل قيمـة مرتبـات    دينـار ( 4,776)س حتويل مبلز  16/1/2017بتاري   -

ترجيعهــا مــن قبــل املؤسســة الوطنيــة للــنفط إس  مبــوظفني بــوزارة الــنفط س 

وس تعليتهـــا مـــن قبـــل وزارة املاليـــة إس    ( 190457)حســـاب البـــاب األول رقـــم   

 حساب الودائع .

مـــن حســـاب  دينـــار( 45,000,000)س حتويـــل مبلـــز وقــدره   24/1/2017بتــاري    -

حساب الودائع وهـذا املبلـز س حتويلـه مـن احلسـاب       إس( 190031)اإليراد العام 

ــنة  (2103543)املعلـــق رقـــم  ــم   م2016لسـ ــراد االم رقـ ــاب اإليـ ( 190031)إس حسـ

وهـذا اإلجـراء يعـد خمالفــا ألحكـام      م 2016وهذا املبلـز خمصـ  للعـالج لسـنة     

مــن الئحــة امليزانيــة  واحلســابات واملخــازن الــظ تــن  علــى أنــه ال    (110)املــادة 

بأي حال من األحوال إصدار صـك بعـد نهايـة السـنة املاليـة علـى حسـاب          وز

 ترجيع هذا املبلز إس حساب اإليراد العام.ويتطلب االمر السنة املالية املنتهية 

 وهـي متثـل قيمـة    دينـار  (464,559,131) إيداع مبالز مالية باحلسـاب بإمجـالي   -

يبة اجلهـاد عـن   استقطاعات ضريبة اجلهاد ، حيث بلز إمجـالي مـا خيـ  ضـر    

 .دينار( 824,603,555) مبلز وقــــــــدره م31/12/2017 حتى 2016 املالية السنة

ي تقـم وزارة املاليـة بإمسـاك دفـرت اسـتاد تـدون بـه املبـالز الـظ تقيـد باحلسـاب             -

املــذكور أو تصــرف منــه ويفــرد لكــل نــوع مــن هــذه املبــالز دفــرت اســتاد مســاعد    

مــــن الئحــــة امليزانيــــة واحلســــابات  (163)وهــــذا يعــــد خمالفـــــا ألحكــــام املــــادة 

واملخــازن والــظ تــن    مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات  (162)واملخــازن واملــادة 

علــى عــدم االحتفــاظ يف حســاب األمانــات مببــالز ملــدة تتجــاوز ســتة أشــهر بعــد   

 انتهاء السنة املالية . 

لــوحظ قيــام مصــرف ليبيــا املركــزي بتحويــل املبــالز مــن الــدوالر واليــورو اس   -

ــع         ــعار بيـ ــة ألسـ ــرات اليوميـ ــواري  النشـ ــة لتـ ــواري  خمالفـ ــييب  بتـ ــدينار اللـ الـ
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ــة        العمــالت دون  ــى ذلــك حتمــل اخلزان ــب عل ــث ترت ــوزارة املاليــة حي الرجــوع ل

العامـــة خلســـائر فروقـــات عملـــة بســـبب مماطلـــة املصـــرف يف التحويـــل ومـــن  

 امثلة ذلك:

تاري  

التحويل 

2017 

القيمة بالدوالر 

 واليورو
سعر 

 التحويل

القيمة احملالة 

حلساب الدينار 

 اللييب

سعر الصرف 

بتاري  

 التحويل

القيمة بتاري  

 حويلالت

خسائر 

اخلزانة 

 العامة

01/19 160,661,873 1.4258 229,071,698 1.4261 229,119,897 48,198 

19/01 919,786 1.5065 1,385,658 1.5091 1,388,050 2,391 

06/02 204,327,848 1.4150 289,123,904 1.4168 289,491,695 367,790 

09/04 170,261,425 1.4197 241,720,146 1.4247 242,571,453 851,307 

09/04 4,049,975 1.4201 5,751,370 1.4247 5,770,000 18,629 

09/04 38,621,766 1.4197 54,831,322 1.4247 55,024,430 193,108 

09/05 143,815,765 1.4051 202,075,532 1.4084 202,550,124 474,592 

06/07 150,065,902 1.3858 207,961,327 1.3897 208,546,584 585,257 

23/08 176,300,849 1.3657 240,774,070 1.3684 241,250,083 476,012 

27/09 216,901,280 1.3602 295,029,122 1.3651 296,091,938 1,062,816 

 4,080,103 1,771,804,258 - 1,767,724,154 اجملموع

 

كمــا لــوحظ ان وزارة املاليــة ال تقــوم بــإجراء اي مطابقــات مــع مصــرف ليبيــا     -

املركــزي واملصــرف اللــييب اخلــارجي و املؤسســة الوطنيــة للــنفط ممــا ترتــب     

عليـــه وجـــود فروقـــات بـــني االيـــرادات املســـجلة بـــوزارة املاليـــة ومصـــرف ليبيـــا  

ة علــى ويعطــي مؤشــر ســالب  عــن قــدرة وزارة املاليــ م31/12/2017يف املركــزي 

 .متابعة إيراداتها ودقة بياناتها

  احلسابات املعلقة

احتــوت علــى ارصــدة بقيمـــة    حســـابات  (7) املعلقــة  احلســابات املصــرفية  عــدد  بلــز  

الســــنوات الســــابقة وتــــبني اســــتمرار دينــــار بعضــــها مرحــــل مــــن  3,077,762,908

 امليزانية(.)خارج  م2017خارج الرتتيبات املاليةم2017 اخلصم منها خالل العام

ــن         - ــتوى مـ ــي مسـ ــزي دون أدنـ ــرف املركـ ــل املصـ ــن قبـ ــابات مـ ــذه احلسـ ــدار هـ تـ

االفصان أو الشفافية حيـث تسـتعمل مـن قبـل إدارة العمليـات املصـرفية وقسـم        

ــة        ــة امليزانيــ ــة والئحــ ــالي للدولــ ــانون املــ ــة للقــ ــة باملخالفــ ــابات اجلاريــ احلســ

حلسـاب   احملاسـبية كبـديل  عايري واملبـادئ  واحلسابات واملخازن وا رافـا عن امل

عـن العمليــات الــظ  ــرى علــى  لتغييــب وزارة املاليــة الودائـع واالمانــات وذلــك  

ــابات  ــادة  هـــذه احلسـ ــام املـ ــن القـــانون رقـــم  ( 93)باملخالفـــة ألحكـ ــنة  (46)مـ لسـ

هــذا وي يــتم تقــديم أي بيانــات تتعلــق   بشــأن تعــديل قــانون املصــارف   م(2012)

 من طلبها.بها اس ديوان احملاسبة بالرغم 
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بلغــف الفروقـــات بــني املبـــالز الــظ س تعليتهـــا للحســابات املعلقـــة ومـــذكرات      -

 دينار. (7,057,631,698)التسوية مبا قيمته 

ــنة     - ــالل سـ ــة خـ ــابات املعلقـ ــن احلسـ ــم مـ ــتمرار اخلصـ ــاذ أي  م2017 اسـ دون الـ

يف حســاب اإليــراد العــام ومراعــاة لصــي  املبــالز الــظ ي     ا إجــراءات بإقفاهلــ 

ــم  ــرف ضـ ــنة   تصـ ــة لسـ ــات املاليـ ــود   2017ن الرتتيبـ ــا وجـ ــب عليهـ ــذي ترتـ م والـ

وفقـاـ  لألسـاس النقـدي وي تظهـر ضـمن       م2017مصروفات نقدية خالل سـنة  

وهـــذه مصـــروفات خـــارج امليزانيـــة  م2017مصـــروفات الرتتيبـــات املاليـــة لســـنة 

 دينار.( 1,387,382,807)وبلغف قيمتها 

ــم     - ــة رقــ ــوزارة املاليــ ــة بــ ــدير إدارة اخلزانــ ــاب مــ ــؤرخ يف  (2-أ.خ)أوضــــح كتــ املــ

بأن مجيع املبالز الظ س تعليتهـا إس مجيـع احلسـابات املعلقـة لكـل       م7/1/2018

علـى الصـكوك والرسـائل     ية بنـاء  سنة مالية س مبعرفة إدارة العمليات املصرف

 سائل بدون تنفيذ.احملالة إليهم لغرض تنفيذها وقد رجعف الصكوك والر

 إن إمجــــالي املســــتندات املتمثلــــة يف أذونــــات الصــــرف الــــظ ي تصــــرف حتــــى  -

ــم     م31/12/2015 ــق رقــــ ــاب املعلــــ ــة باحلســــ ــة بالتعليــــ ــز (3495)واملعنيــــ مببلــــ

يف حــني كانــف التغطيــة املاليــة املتبقيــة يف احلســابات  دينــار( 4,849,624,885)

وبــــذلك فــــإن قيمــــة  دينــــار( 473,152,760)ذات التــــاري  مببلــــز املصـــرفية يف  

ــى  ــز حتـــ ــة    م31/12/2015 العجـــ ــرف بقيمـــ ــن املصـــ ــلفة مـــ ــها كســـ س حتميلـــ

وإيـــداع قيمـــة إمجـــالي أذونـــات الصـــرف بعـــد تغطيـــة  دينــار ( 4,376,472,224)

وإيــداع القيمــة فيــه بتحويــل     (3495)العجــز بفــتح حســاب معلــق حتــف رقــم      

   .الرتتيبات املالية(بواقي األرصدة والسلفة )

ومـن خــالل مقارنــة املبلــز املــودع باحلسـاب مــن احلســابات املصــرفية املــذكورة    -

تـبني   م31/12/2015مبا فيها قيمة السلفة وقيمة املسـتندات الـظ ي تصـرف يف    

 دينار.( 13,106,893)أن املبلز مودع بالزيادة بقيمة 

كما تبني من خالل مقارنـة املبـالز املعلقـة باملصـروفات الفعليـة مـن احلسـاب         -

 م31/12/2015املعلــق عــدم وجــود مــا يفيــد ورود أذونــات صــرف مــن اخلزانــة يف  

وي يــتم صــرفها وأن التعليــة متــف بنــاء  علــى رســائل مــن مــدير إدارة اخلزانــة   

 منفرد بالتوقيع.

ــنظ      - ــالل سـ ــق خـ ــاب املعلـ ــن احلسـ ــم مـ ــتمرار اخلصـ ــك  م(2017م، 2016)اسـ وذلـ

ــال        ــة بالصــرف دون الــاذ أي إجــراءات بإقف مبوجــب رســائل مــن إدارة اخلزان

احلســاب يف اإليــراد العــام ومراعــاـة لصـــي  املبــالز الــظ ي تصــرف ضـــمن        

 الذي ترتب عليها وجود مصـروفات نقديـة خـالل سـنة    م 2017الرتتيبات املالية 

وفقــاـ  لألســاس النقــدي وي تظهــر ضــمن مصــروفات الرتتيبــات املاليــة     م 2017

دينــــار صــــرفف خــــارج امليزانيــــة وبــــدون  ( 91,933,033) بلغــــف قيمتهــــا م2017

 تفويض من وزارة التخطيط.
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ــالز املعلقــة الظــاهرة مبــذكرات التســوية          - كمــا تــبني مــن خــالل مقارنــة املب

 ملصرف وجود فروقات بيانها كاآلتي:باملبالز الظ س تعليتهـــــا من قبل ا

 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الرصيد املعلى رصيد التسوية البيـــــــــــــــان

 (534,933,160) 2,483,743,693 3,018,676,853 الباب األول

 (2,973,308,652) 664,280,842 3,637,589,494 الباب الثاني

 (123,340,499) 1,551,600,450 1,428,259,951 الباب الثالث

 (1,801,000,000) 150,000,000 1,951,000,000 الباب الرابع

 (5,185,901,313) 4,849,624,985 10,035,526,298 اإلمجالـــــــــي
 

ومن خالل املقارنة تبني وجود مبالز مالية مبذكرة التسـوية ي يـتم تعليتهـا     -

 أمثلة ذلك:إس احلساب املعلق ومن 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قيمـــــــة الصـــك  رقــــم الصـك

 القنصلية العامة تونس 191,583 83025

 إدارة شؤون اجلرحى طرابلس 10,083,555 83030

 الباب الثاني –وزارة التعليم العالي  675,000 83047

 الباب الثاني –إدارة القضايا  143,750 83042

 الباب الثالث  –السفارة الليبية القاهرة  78,951 637250

 الباب الثالث  –السفارة الليبية باريس  47,770 637258

 الباب الثالث  –السفارة الليبية برلني  161,785 637340

 الباب الرابع –الشركة العامة للكهرباء  66,600,000 294118

 جهاز اإلمداد الطيب 100,000,000 294128

 صندوق موازنة األسعار 300,000 294133

 

كمــا تــبني قيــام املصــرف بتعليــة مبــالز ماليــة ي تظهــر مبــذكرات التســوية     -

 ومنها على سبيل املثال:

 الغرض منه قيمـــــــة الصـــك  رقــــم الصـك

 جهاز املراكز اإلدارية( 12نفقات أيدي عاملة شهر ) 3,877,411 637367

 الشركة العامة للنقل وتوزيع الغاز 1,360,752 637368

 

كمــا تــبني قيــام املصــرف بتعليــة املبــالز باحلســاب بقــيم ماليــة أكثــر ممــا هــو   -

 مبني مبذكرات التسوية ومنها على سبيل املثال:

 رقــــم الصـك

قيمـــــــة الصـــك  

 مبذكرات التسوية

القيمة املعالة حسب 

 بيان املصرف

 الغرض منه

637167 7,250,730 9,700,000 
( 12-11 –10نفقات أيدي عاملة ألشهر )

 جهاز تنفيذ املشروعات

 

كمــا تــبني أن هنــاك صــكوك معلقــة مبــذكرات تســوية وزارة املاليــة ال زالــف    -

معلقـــــــــــــــة )بالطريق( وي تصرف حتى تارخيه، مع أنها مصـروفة فعـالـ  مـن    

 احلساب املعلق ونقف على عينة منها يف اآلتي:
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 قيمـــــــة الصـــك   رقــــم الصـك

تارخيه مبذكرات 

 التسوية

تاري  صرفه 

 ن املعلقم

 م4/1/2016 م31/12/2015 30,588,000 83078

 م12/1/2016 م6/4/2015 40,920 219971

 م24/2/2016 م21/12/2015 3,000,000 83023

 م1/3/2016 م29/12/2015 373,605 83054

 م1/3/2016 م29/12/2015 65,600 83057

 م11/5/2016 م29/12/2015 3,337,334 637317

 م25/2/2016 م28/12/2015 7,250,730 637267

 

 م29/12/2016 بتـــــاري م 2016لســـــنة( 3543) س فـــــتح احلســـــاب املعلـــــق رقـــــم -

ــك       ــوزارة املاليــة وذل ــة ب مبعرفــة إدارة املصــرف ودون االتفــاق مــع إدارة اخلزان

 واملــؤرخ يف( 2أ.خ.)ارة اخلزانــة بــوزارة املاليــة بكتابــه رقــم  حســب إفــادة مــدير إد

 دينار. (733,500,000)وذلك بتعليق مبلز  ،م7/1/2018

 وس الصرف من خالل هذا احلساب على قطاعـات الدولـة لتغطيـة مصـروفات     -

ــجالت وزارة      م2016 ــدفاتر وسـ ــنة بـ ــ  السـ ــروفات لـ ــا مبصـ ــتم إثباتهـ وي يـ

 -امليزانية ونورد عينة منها يف اآلتي:  املالية وتعترب مصروفات خارج

 الغـــــــــــــرض قيمة املصروف أسم احلساب ورقمه

 قوة العمليات اخلاصة خمصصات 1,000,000 190464 –الباب الثاني 

 (006م رسالة رقم )أ.خ.2016العالج  خمصصات 45,000,000 190464 –الباب الثاني 

 دعم الكهرباء خمصصات 247,000,000 190488-الباب الرابع 

 

دون الـاذ أي إجـراءات   م 2017استمرار اخلصم من احلساب املعلق خالل سـنة   -

ــالز الــظ ي تصــرف        ــراد العــام ومراعــاة لصــي  املب بإقفــال احلســاب يف اإلي

م والــذي ترتــب عليهــا وجــود مصــروفات نقديــة  2017ضــمن الرتتيبــات املاليــة 

وفقــــاـ  لألســــاس النقــــدي وي تظهــــر ضــــمن مصــــروفات  م 2017خــــالل ســــنة 

 دينار. (733,406,503)بلغف قيمتها م 2017الرتتيبات املالية لسنة 

وجود فرق بني املبالز الظ س تعليتها إس احلسـاب املعلـق ومـذكرات التسـوية      -

 دينار بالناق   ( 877,403,032)بقيمة 

ــم  - ــق رقـ ــاب املعلـ ــنة( 3488)فـــتح احلسـ ــاري م 2016لسـ ــة  م1/1/2016 بتـ مبعرفـ

إدارة املصرف ودون االتفاق مع إدارة اخلزانة بوزارة املالية وذلـك حسـب إفـادة    

 م7/1/2018 واملــؤرخ يف  (2.أ.خ) مــدير إدارة اخلزانــة بــوزارة املاليــة بكتابــه رقــم     

 اتوس الصرف من خالل هذا احلساب على قطاعـات الدولـة لتغطيـة مصـروف    

ــا املركــزي وعــدم       م 2016 ــالز املصــروفة ســلفة مــن مصــرف ليبي وحتميــل املب
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إثباتهــا كمصــروفات لــ  الســنة بــدفاتر وســجالت وزارة املاليــة، وتعتــرب         

 مصروفات خارج امليزانية  

دون الـاذ أي إجـراءات    م2017استمرار اخلصم من احلساب املعلق خالل سـنة   -

ــراد العــام ومراعــا    ــالز الــظ ي تصــرف    بإقفــال احلســاب يف اإلي ة لصــي  املب

والــذي ترتــب عليهــا وجــود مصــروفات نقديــة    م 2017ضــمن الرتتيبــات املاليــة  

وفقــــاـ  لألســــاس النقــــدي وي تظهــــر ضــــمن مصــــروفات  م 2017خــــالل ســــنة 

 دينار، خارج امليزانية. (4,798,404)بلغف قيمتها م 2017الرتتيبات املالية لسنة 

هذا احلساب فـتح دون تعليـة أي معلقـات لـه ومحلـف عليـه مصـروفات لـ           -

وخصــمف املبــالز منــه كســلفة وس تغطيتهــا يف نهايــة الســنة مــن  م 2016ســنة 

 م.2016اإليرادات النفطية ومن حساب الرتتيبات املالية 

ــم  - ــق رقـ ــاب املعلـ ــنة( 3505)فـــتح احلسـ ــاري م 2016لسـ ــة  م3/3/2016 بتـ مبعرفـ

إدارة املصرف ودون االتفاق مع إدارة اخلزانة بوزارة املالية وذلـك حسـب إفـادة    

 م7/1/2018واملـــؤرخ يف  (2أ.خ.)مـــدير إدارة اخلزانـــة بـــوزارة املاليـــة بكتابـــه رقـــم 

دينــار لصــاا وزارة احلكــم احمللــي وتعليــة  (43,460,000) وذلــك بصــرف مبلــز

 املالية. القيمة على حـــ/سلف الرتتيبات

وس الصرف من خالل هذا احلساب على قطاعـات الدولـة لتغطيـة مصـروفات      -

ــا املركــزي وعــدم       م 2016 ــالز املصــروفة ســلفة مــن مصــرف ليبي وحتميــل املب

وزارة وتعتــــرب  الــــإثباتهــــا كمصــــروفات لــــ  الســــنة بــــدفاتر وســــجالت      

 مصروفات خارج امليزانية ونورد عينة منها يف اآلتي:

 الغـــــــــــــرض قيمة املصروف أسم احلساب ورقمه

 وزارة احلكم احمللي )........ نظافة( 43,460,000 190488-الباب الرابع 

دعم خمص  غرفة العمليات العسكرية  50,000,000 190464-الباب الثاني 

 اخلاصة

 تغطية وديعة أطفال مرضى اإليدز 150,000,000 190464-الباب الثاني 

 

دينــار الــذي س حتويلــه مــن حســاب الودائــع رقــم ( 180,000,000)ترجيــع املبلــز  -

وبعــدها قــام بتحويلــه   م2/11/2016 إس حســاب اإليــراد العــام بتــاري  ( 190086)

 (.3550)من حساب اإليراد العام وتعليته إس احلساب املعلق ورقمه 

 (190086) رقــمتــبني أن املصــرف قــد قــام برتجيــع القيمــة إس حســاب الودائــع      -

، وبعـدها س ترجيعهـا إس هـذا احلسـاب     م14/12/2017 ا احلسـاب بتـاري   من هـذ 

 (.3550)من احلساب املعلق 

ــنة    - ــاب املعلــــق خــــالل ســ ــم مــــن احلســ ــتمرار اخلصــ ــاذ أي م 2017 اســ دون الــ

إجــراءات بإقفــال احلســاب يف اإليــراد العــام ومراعــاة لصــي  املبــالز الــظ ي     

والــذي ترتــب عليهــا وجــود مصــروفات   م2017تصــرف ضــمن الرتتيبــات املاليــة  
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وفقـاـ  لألسـاس النقـدي وي تظهـر ضـمن مصـروفات       م 2017نقدية خالل سنة 

 دينار. (557,244,867) بلغف قيمتهام 2017الرتتيبات املالية 

وهذا احلساب فتح دون تعلية أي معلقات لـه ومحلـف عليـه مصـروفات لـ        -

هــا يف نهايــة الســنة مــن وخصــمف املبــالز منــه كســلفة وس تغطيتم 2016ســنة 

 .  م2016ومن اإليراد العام لسنة م 2016حساب الرتتيبات املالية لسنة 

ــم   - ــق رقـ ــاب املعلـ ــتح احلسـ ــنة(3608)فـ ــرف دون  م2017لسـ ــة إدارة املصـ مبعرفـ

ان املبــالز الــظ متــف تعليتهــا إس  الرجــوع واالتفــاق مــع وزارة املاليــة وقــد تــبني   

احلســاب خصــمف مــن حســابات البــاب األول والثــاني والثالــث والرابــع، حيــث         

كــان مــن املفــرتض تعليــة هــذه املبــالز إس حســاب الودائــع وفيمــا يلــي مقارنــة   

 باملبالز الظ س تعليتها للحساب ومذكرات التسوية:

 البيـــــــــــــــــــــــان

قيمة مذكرات التسوية 

 م31/12/2017يف 

املبلز املعلى إس 

 احلساب يف 

 م31/12/2017 

 الفــــــــــــــــــــــــــرق

 482,240,691 1,409,381,997 1,891,622,688 الباب األول
 381,996,357 452,743,896 834,740,253 الباب الثاني
 23,619 325,518,048 325,541,667 الباب الثالث
 140,066,666 118,333,334 258,400,000 الباب الرابع

 994,327,353 2,315,977,255 3,310,304,608 اإلمجالــــــــــــي
 

ولقد س ترجيع مجيـع املبـالز إس احلسـابات الـظ خصـمف منهـا، مـا عـدا مبلـز           -

( 115,750,000)دينــار خصــم مــن حســاب البــاب الثــاني ضــمن مبلــز    (750,000)

دينار واخلاص بتجهيز وتأمني أهالي تاورغاء والظ خصـمف بـدون علـم وزارة    

 دينار فقط. (115,000,000)املالية حيث س ترجيع مبلز 

وبتـواري    2016استمرار إعداد أذونات الصرف إس ما بعـد انتهـاء السـنة املاليـة      -

سابقة لتواري  إعدادها الفعلـي، ويتـبني ذلـك مـن خـالل رقـم آخـر صـك للعـام          

حيث تبني وجود صـكوك معـدة بعـد     ،2017وأول صك خالل العام  2016املالي 

مـن قـانون النظـام    ( 3)حكام املادة فة ألاعدت باملخال( 2016)انتهاء السنة املالية 

املـالي للدولــة والــظ قضــف بــان الســنة املاليــة تنتهــي يف احلــادي والــثالثني مــن  

مـن الالئحـة التنفيذيـة للقـانون املــالي     ( 110)ديسـمرب مـن كـل السـنة. واملــادة     

للدولة والـظ نصـف علـى ال  ـوز بـاي حـال اصـدار صـكوك بعـد انتهـاء السـنة            

حســاب الســنة املنتهيــة، كمــا ال  ــوز ان يعطــى الصــك تارخيـــا        املاليــة علــى  

سابقـا لتاري  اصداره الفعلي او ان يـرتك الصـك بـدون تـاري  واجلـدول التـالي       

 يوضح ذلك:
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 الغرض رقم احلساب
 اخر صك خالل

 (2016) سنة
اول صك خالل 

 (2017) سنة
عدد الصكوك املعدة 

 بتاري  سابق

 16 111301 111285 الثاني الباب 190464

 202 122152 121950 الرابع الباب 190488

 الباب االول 190134
 رسالة رقم

(276) 

ثم اعداد عدة 

 رسائل 
عدم التمكن من 

 حصرها لعدم تسلسها

 

وجـود حســابات مصــرفية لإليـرادات منهــا حســابات عليهـا حركــة ايــداع خــارج     -

ــام وال يوجــد          ــراد الع ــتم اعــداد تســويات هلــا واقفاهلــا ضــمن االي امليزانيــة وي ي

 بيانات لدى اخلزانة العامة بشأنها نوردها يف االتي:  

رقم 

 احلساب
 الغرض

الرصيد بالدينار 

 2017/9/30يف

 14,134,140 حساب البندقية 55

 4,231,595 خصم الدينار 110

 85,985 خصم الغياب )مصرف ليبيا      املركزي( 574

 14,707,912 التجاري الرئيسي()خصم الغياب  35
 

باإلضــافة الــي وجــود حســابات وســيطة خلصــم الغيــاب، لــدى مــا كــان يعــرف     -

 بالشعبيات وال تتوفر مستنداتها لدى ادارة اخلزانة.

وجـــود حســـابات راكـــده وارصـــدتها مرحلـــة منـــذ ســـنوات وي تطـــرأ عليهـــا          -

حركـة خـالل الفــرتة املاليـة وي يــتم تسـويتها واقفاهلــا يف احلسـابات املنــاظرة      

 هلا نوردها فيما يلي:  

 الغرض رقم احلساب ر.م
الرصيد بالدينار 

 2017/9/30يف

 59,108 الباب الرابع 316 1

 132,372,067 الباب اخلامس 323 2

 11,098,837 الدفاع والدعم 165 3

4 104 
ن/وزارة املالية لدي املركزي فرع 

 262,455,932 بنغازي

 23,706,770 االحكام القضائية 419 5

 6,067,521 الصرف املركزي 309 6

 7,660,995 م2012ميزانية الطواري  392 7
 

 إدارة مصروفات الدولة

تــأخر اصــدار التفويضــات املاليــة ممــا ادى اس  ــاوز املســيل لــبعض اجلهــات          -

ــا يف     ــوض بهــ ــالز املفــ ــة باملبــ ــار   م30/9/2017وم 31/3/2017مقارنــ ــة اعتبــ نتيجــ

التفــويض املــالي كــأداة ألقفــال احلســابات اخلتاميــة للجهــات ولــيس لويــل     

 .الي للدولةمن قانون النظام امل( 11، 10)بالصرف باملخالفة ألحكام املادتني 
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نس  اذونـات الصـرف املنفـذة مـن ادارة اخلزانـة بـالوزارة اس ديـوان         احالةعـدم  -

ــافة اس    ــدورها باإلضــ ــب صــ ــبة عقــ ــابات   احملاســ ــة احلســ ــط منظومــ ــدم ربــ عــ

ــالع  ــذ        لالطـ ــع تنفيـ ـــوان يف تتبـ ـــدرة الديــــ ــن قـــــــ ــد مـ ــه احلـ ـــرتب عليـ ــا تــــــ ممـ

 .  امليزانيـــة العــامة يف التوقيف املناسب

عدم إحالة صور من التفويضات املالية الصادرة ألبـواب امليزانيـة العامـة لسـنة      -

مــن الئحــة  ( 16)فــور صــدورها إس ديــوان احملاســبة، باملخالفــة للمــادة     م2017

 امليزانية واحلسابات واملخازن، ورغم عديد املراسالت الديوان يف هذا الشأن.

تأخر إحالة خمصصات اجلهات املعتمـدة مبوجـب قـرار اجمللـس الرئاسـي رقـم        -

حيــث تــبني  م2017بشــأن اقــرار الرتتيبــات املاليــة للســنة املاليــة م2017لســنة  (5)

مباشــرة وزارة املاليــة يف حتويــل خمصصــات البــاب الثــاني بنــاء علــى مــذكرة     

نفيــذ خمصصـــات  وت م15/2/2017واملؤرخـــة يف  (22)مــدير ادارة امليزانيـــة رقــم   

والظ صـرفف بنـاء علـى كتـاب      26/3/2017بند حتسني العالج الربع االول اس 

ــم  ــة رقـ ــدير ادارة امليزانيـ ــؤرخ يف ( 186) مـ ــات   م25/3/2017املـ ــييل خمصصـ وتسـ

اي بعــد انقضــاء املــدة املفــوض  م11/6/2017املراقبــات املاليــة الربــع االول بتــاري  

 م31/3/2017اس  1/1/2017مـــن خالهلـــا بالصـــرف مـــن هـــذه التفويضـــات وهـــي 

وكذلك االمر بالنسبة ملخصصات مكاتـب التخطـيط باملنـاطق والـظ صـرفف      

لســنة  (602)بنــاء علــى مــذكرة مــدير ادارة امليزانيــة رقــم   م18/6/2017بتــاري  

وكذلك خمصصـات بنـد حتسـني العـالج للربـع الثـاني والـذي يغطـي          م،2017

 .م20/7/2017تبني صرفه يف  حيث م30/6/2017 اس 1/4/2017 الفرتة من

 م1/1/2017عــدم مطابقــة الرصــيد االفتتــاحي الظــاهر بيوميــة البــاب الثالــث يف  -

ــر فــرق بقيمــة    م 31/12/2016مــع رصــيد   ــث ظه ــار يرجــع   (23619)حي س إدين

 119457حتـف رقـم   م 2016قيام الوزارة بإلغـاء صـك صـادر خـالل السـنة املاليـة       

 رجعي.بنفس القيمة واظهار االلغاء بأثر 

قيام ادارة اخلزانة بوزارة املالية بتسـييل كامـل التفويضـات املاليـة دون األخـذ       -

الـظ ال تـزال يف احلسـابات الفرعيـة      م31/12/2016باالعتبار بواقي االرصـدة يف  

بعهدة اجلهات وعدم خصمها من قيمة التفـويض مـع انهـا تعتـرب أحـد مصـادر       

مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون    (20)متويــل امليزانيــة الالحقــة وفقـــا للمــادة   

 م.2000لسنة  13رقم 

ــاء ارتكــــاب عــــدد مــــن األ  - أو التســــجيل  عنــــد الصــــرفالفنيــــة اســــبية احملخطــ

 والتحميل ومن أمثلة ذلك ما يلي:

   ــؤرخ يف( 171284)إذن صــرف رقــم  (14,773,464)بقيمــة  م10/08/2017 وامل

مــن البــاب  دينــار لصــاا اجمللــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين خصــما 

ــم     ــرار اجمللـــس الرئاســـي رقـ ــاء  علـــى قـ ــاني بنـ ــنة  (598)الثـ ــأن  2017لسـ بشـ

لصـــي  املبلـــز مـــن بنـــد املتفرقـــات لصـــاا غرفـــة العمليـــات العســـكرية   
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سرت ضد داعيف، وصرف املبلـز خصـم مـن مصـروفات      – اخلاصة مصراته

غــري خمصصــة دعــم ميزانيــات جهــات أخــرى حســب التفــويض املــالي رقــم    

ــؤرخ يف  (1659) ــز   م02/08/2017املـ ــة املبلـ ، ومـــن خـــالل الفحـــ  تـــبني إحالـ

ــاني حســب    /حلســاب اجمللــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين      ــاب الث الب

التفويض املذكور بدل مـن اجـراء مناقلـة للمبلـز مـن بنـد املتفرقـات وزارة        

املالية إس البنـود احملـددة بقـرار اجمللـس الرئاسـي حلكومـة الوفـاق الـوطين         

وهــي ملــددة مبصــروفات خمصصــة ضــمن بنــود  م2017لســنة ( 598) رقــم

امليزانية يف )االعاشة، الصيانة( وذلك لضمان تسـويتها وإظهـار املصـروفات    

 الفعلية للمجلس الرئاسي.

   ــم ــرف رقـ ــؤرخ يف( 170624)إذن صـ ــة م30/03/2017 واملـ ( 4,951,274) بقيمـ

دينــار لصــاا وزارة احلكــم احمللــي خصــما مــن البــاب الثــاني بنــاء  علــى قــرار  

بشــأن لصــي  املبلــز مــن بنــد    2016لســنة  (621)اجمللــس الرئاســي رقــم  

املتفرقــات لصــاا معاجلــة ازمــة امليــاه ببلديــة الزويتينــة، حســب التفــويض  

خـــالل الفحـــ  تـــبني أن  نومـــ ،م13/03/2017 املـــؤرخ يف (169)املـــالي رقـــم 

 .2016 لقرار خي  سنةا

 ادارة موارد الدولة

من خالل متابعة حساب االيرادات اجلمركية لـوحظ عـدم قيـام وزارة املاليـة      -

بإثبات مجيع العمليات اليومية الظ تطرأ علـى هـذا احلسـاب يف دفـرت اليوميـة      

واالكتفاء بإثبات عملية حتويل إيرادات ملرة واحدة فقـط، وقـد لـوحظ وجـود     

الرصــيد الــدفرتي وكشــف حســاب املصــرف االمــر الــذي يشــري اس     فــرق بــني  

 ضعف املتابعة.

ــة يف متابعــة وحتصــيل      مــن خــالل   - ــوزارة املالي ــة ب ــوارد املالي ــيم أداء إدارة امل تقي

 لوحظ   ايرادات قطاع االتصاالت

  ضـــعف ادارة املـــوارد املاليـــة يف متابعـــة حتصـــيل ايـــرادات االتصـــاالت وذلـــك

املطلوبـة واملتمثلـة يف التقـارير الشـهرية احملالـة       نتيجة عدم توفر البيانـات 

 .من املراقب املالي للجهة

     عــدم قيــام ادارة املــوارد املاليــة بإعــداد تقــارير املتابعــة الدوريــة عــن ايــرادات

 اهليئة العامة لالتصاالت.

     ــا ــة ومنهــ ــة واالدارات ذات العالقــ ــوارد املاليــ ــيق بــــني ادارة املــ ضــــعف التنســ

نيــــة/ اخلزانــــة/ املــــراقبني املــــالني( فيمــــا يتعلــــق مبتابعــــة  )املتابعــــة/ امليزا

 حتصيل ايرادات قطاع االتصاالت وااليرادات االخرى.
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 بند: املتفرقات )وزارة املالية(

ــة     - ــنة املاليــ ــن الســ ــد عــ ــذا البنــ ــالي املخصــــ  هلــ ــه  م2017 بلــــز إمجــ ــا قيمتــ  مــ

دينـــار فوضـــف خـــالل نفـــس الفـــرتة اجلهـــات بصـــرف مبلـــز        ( 850,000,000)

دينــار وقامــف وزارة املاليــة خــالل نفــس الفــرتة بتســييل مبلــز      (664,884,882)

 املبالز املفوض بها. من امجالي%( 99)دينار بنسبة  (660,192,355)

إهمــال دور وزارة املاليـــة يف دراســـة وعـــرض بعـــض طلبـــات لصـــي  املبـــالز   -

وإبــداء الــراي حــول تــوفر املخصــ  واالعتمــاد وصــفة االســتعجالية يف املبــالز   

ــابع الفوقيـــة يف      ــات وتغليـــب طـ ــد املتفرقـ ــن بنـ ــمـا مـ ــها خصـ املطلـــوب لصيصـ

ـــفي )رئــيس اجمللــس         اقرارهــا حيــث تصــنع معظمهــا مــن قمــة اهلــرم الوظيـــــــ

 الرئاسي( أو بعرض من جهات غري خمتصة نورد منها:

رقم 

 القرار
 اسم املستفيد اجلهة املعروض منها القيمة تارخيه

1236 26/11/2017 100,000 
النائب العام عن الدائرة 

 الفرعية السدرة
 –اهليئة العامة للشباب والرياضة 

 نادي صقور اخلليج

1137 15/11/2017 1,000,000 
نائب عن الدائرة 

 فرع خليج السدرة –جامعة سرت  الفرعية خليج سرت

926 10/10/2017 400,000 
عضو جملس النواب عن 

 دائرة سواني بن آدم
مستوصف  – بلدية سواني بن آدم

 البشائر واملركز الصحي الكرميية

543 12/06/2017 2,000,000 
رئيس اجمللس البلدي 

 العزيزية
 مستشفى احلوادث العزيزية

1265 27/11/2017 150,000 
رئيس اجمللس احمللي 

 العجيالت املكلف
 –اهليئة العامة للشباب والرياضة 

 نادي االنتصار

1203 22/11/2017 300,000 
جملس رئيس 

 العجيالت احمللي املكلف
 –اهليئة العامة للشباب والرياضة 

 نادي العروبة

 جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس عميد بلدية غدامس 800,000 31/10/2017 1029

 

ي يـتم صـرفها حتـى تارخيـه نـورد      لصي  من بنـد املتفرقـات   وجود قرارات  -

 منها:

 تاري  القرار القيمة رقم القرار اجلهة

 17/04/2017 5,000,000 362 وزارة الصحة )جهاز اإلسعاف(

 31/05/2017 500,000 483 جملس التخصصات الطبية

 31/05/2017 910,000 486 املركز الوطين لتطوير النظام الصحي

 19/07/2017 1,000,000 637 الربنامج الوطين لزراعة األعضاء

 24/08/2017 500,000 751 مستشفى ترهونة التعليمي

 30/08/2017 500,000 768 العيادات اجملمعة البدري
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 القروض الدولية
ــات ومتابعــة القــروض املمنوحــة يــبني أصــل القــرض         - عــدم مســك ســجل ألثب

ــد        ــددة والفوائـ ــاط املسـ ــتحقة واالقسـ ــاط املسـ ــه واالقسـ ــدفوع منـ ــه واملـ وتارخيـ

 املرتتبة عن هذه القروض.  

بسـداد االقسـاط املسـتحقة عليهـا منـذ سـنوات       عدم قيام اغلب الدول املقرتضـة   -

باملخالفـة لالتفاقيــات املربمـة مــع تلـك الــدول واملتعلقـة بعمليــة باإلضــافة اس     

تدني نسبة سداد اقساط القروض مبقارنة إمجالي حجـم القـروض املمنوحـة    

باألقســاط املســددة ممــا يــدل علــى تراخــي يف متابعــة حتصــيل هــذه القــروض    

ــة مــن    ــاري  مــنح بعضــها اس ســنة     وخاصــة انهــا مرحل  ســنوات ســابقة يصــل ت

 م 1970

تزايــد الفوائــد املســتحقة علــى القــروض مــع توقــف ســداد جــزء منهــا وضــعف       -

حركة السداد على البعض االخر ومن هذه القروض ما يرجـع تـاري  منحهـا    

 (.1969) لسنة

ــوان احملاســبة عــن الســنة         - ــر دي ــواردة يف تقري ــد اإلدارة باملالحظــات ال عــدم تقي

 م.31/12/2016املالية يف 

املفتـــون مبصـــرف الســـاحل  68152تـــبني مـــن خـــالل املتابعـــة ان احلســـاب رقـــم  -

والصــحراء ان هـــذا احلســاب خيـــ  قــرض املبـــاني اإلداريــة لـــوزارة املاليـــة يف     

ول الوحيد بـالتوقيع هـو وزيـر املاليـة عليـه      مالي وهو يدار من قبل اإلدارة واملخ

 من الالئحة املالية. 113باملخالفة للمادة 

ــات       - ــة باتفاقيـ ــة املتعلقـ ــتندات الرمسيـ ــديها باملسـ ــتفظ لـ ــبني ان اإلدارة ال حتـ تـ

حسـابات مفتوحـة مبصـرف السـاحل والصـحراء       2 القرض ألغلبها ومنها عدد

يها االتفاقيـات املتعلقـة بهـذه    لالستثمار والتجـارة حيـث ان اإلدارة ال يوجـد لـد    

 القروض.

اســتمرار تراخــي اإلدارة يف متابعــة حتصــيل القــروض املمنوحــة للــدول حيــث     -

لوحظ أن أغلب القروض الزالف مرحلـة مـن سـنو ات سـابقة وي تطـرأ عليهـا       

حركــة ســداد بــالرغم مــن تنويــه الــديوان يف مالحظاتــه علــى متابعــة عمليــة     

 السداد.

علــــى كشــــف القــــروض املمنوحــــة إس الــــدول  لــــوحظ مــــن خــــالل االطــــالع -

ومتابعـــة حركـــة الســـداد قيـــام دولـــة مدغشـــقر   15/2/2018االفريقيـــة حتـــى 

دون احتســـاب   31/12/2017بســـداد جـــزء مـــن القـــرض عـــن الســـنة املاليـــة يف       

 %2الفوائــد بــالرغم مــن ان معــدل الفائــدة املعتمــد مــن خــالل الكشــف بنســبة     

 ر.حيث ظهرت الفوائد املستحقة بقيمة صف
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الكشــف اخلــاص بــالقروض املمنوحــة مــن الدولــة الليبيــة اس    حتــديثي يــتم  -

 م.31/12/2017الدول العربية واالفريقية واألوروبية حتى 

ي تقم دولة تونس بالبدء يف سـداد قيمـة القـرض املمنـون هلـا مـن قبـل الدولـة          -

مليـون دوالر لـييب بـالرغم     100والبالغـة قيمتـه    2012الليبية عن السنة املالية 

 من انتهاء فرتة السمان املمنوحة هلا بناء على االتفاقية املربمة معها.

 بند االحكام القضائية )وزارة املالية(
 مبلـز  م31/12/2017 حتـى  م1/1/2017 بلز إمجالي املسيل من البند خالل السـنة مـن  

س نقلـــها اس حســـاب االحكـــام القضـــائية واجلـــدول التـــالي       دينـــار (15,183,928)

 :يوضح ذلك

املخص  قبل 

 التعديل
 نسبة التنفيذ املسيل الفعلي قيمة التفويض

90,000,000 22,500,000 15,183,928 17% 

 

 وتبني بشأنها ما يلي:

ــم      - ــائية رقــــ ــام القضــــ ــاب االحكــــ ــيل حلســــ ــز املســــ ــة( 190464)ان املبلــــ  بقيمــــ

س ارجاعـــه مـــن قبـــل مصـــرف ليبيـــا املركـــزي واليـــزال   دينـــار (15,183,928)

 .  31/12خمصوم دفرتيا ومعلق مبذكرة تسوية حتى 

عــدم إلــزام فئــة احملــامني بســداد الضــريبة املســتحقة عــن االتعــاب املهنيــة قبــل    -

مــن قــانون رقــم  (32)تســييل قيمــة احلكــم حلســاباتهم باملخالفــة ألحكــام املــادة 

 (7) مـن قـانون رقـم    (89)بة الدمغة وأحكام املـادة  بشأن ضريم 2010لسنة ( 12)

 بشأن ضرائب الدخل. م2010لسنة 

ادارة احلســاب مــن قبــل ادارة غــري خمتصــة، حيــث تــبني أن املخــولني بــالتوقيع     -

ــة إلدارة      ــات التابعـ ــم املتفرقـ ــيس قسـ ــة ورئـ ــدير إدارة امليزانيـ ــاب مـ ــى احلسـ علـ

 امليزانية.

االحكـام الـواردة مـن إدارة القضـايا     اهمال إمساك سجالت تنظيمية تقيد فيهـا   -

ــان ذلـــك ســـبب رئيســـ    ــا حبيـــث كـ ــا وتارخيهـ ــدد   يبأرقامهـ ــد عـ يف عـــدم حتديـ

القضــايا احملالــة مــن إدارة القضــايا وعــدد القضــايا احملالــة للتنفيــذ مــن املكتــب   

القــانوني إلدارة امليزانيــة وامجــالي القضــايا غــري مســددة فضــاـل عــن عــدم ادراج 

ــاري  ورقــم اشــاري للرســا    ــا     ت ــة مبوجبه ــانوني واحملال ــب الق ئل املعــدة مــن املكت

ــاة تـــواري  اســـتحقاقها وتـــرك    االحكـــام اس ادارة امليزانيـــة وصـــرفها دون مراعـ

 اجملال مفتون لشبهة احملسوبية والوساطة.
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عــدم امســاك دفــرت يوميــة الصــندوق وعــدم اعــداد مــذكرة تســوية املصــرف           -

ركـزي وادارة احلسـاب مـن    املفتون مبصـرف ليبيـا امل   (190-419)للحساب رقم 

قبــل ادارة تنفيــذ امليزانيــة، وبعيــدا عــن ادارة اخلزانــة، حيــث تــبني أن املخــولني     

بـــالتوقيع مـــدير إدارة امليزانيـــة ورئـــيس قســـم املتفرقـــات التـــابع إلدارة تنفيـــذ   

 امليزانية.

لسـنة  ( 221) عدم االفصان عـن نتـائج اعمـال اللجنـة املشـكلة مـن الـوزير رقـم         -

 ر ومراجعة كافة اذونات صرف االحكام القضائية املنفذة.  بشأن حص م2015

 :التوصيات

قصــور واشــكاالت عنــد  علــى ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج الفحــ  واملراجعــة مــن 

 :يوصي الديوان بالتاليفادارة اموال الدولة وتسيري امور حساباتها 

 البشرية باعتبارها الركيزة األساسية للنظام احملاسيب. بالكوادراالهتمام  -

 التقيد حبدود الصرف املعتمدة بالرتتيبات املالية. -

 مراعاة اصدار التفويض قبل التسييل. -

مســــك الســــجالت املاليــــة املنصــــوص عليهــــا يف الئحــــة امليزانيــــة واحلســــابات   -

وجـــدت لتكـــون واملخـــازن والغـــاء العمـــل باملنظومـــة احملاســـبية احلاليـــة والـــظ  

 مساندة لعملية القيد والتسجيل بالدفاتر وي توجد لالعتماد عليها كليا.

بإعــداد احلســابات اخلتاميــة وتقــارير االيــرادات واملصــروفات املوحــدة    االلتــزام  -

 وإصدار التعليمات السنوية إلقفال وحتضري امليزانية العامة.

 سرعة امتام اجراءات منظومة اخلزانة العامة.   -

تسـوية وإقفـال احلسـابات اخلتاميـة والوقـوف علـى األرصـدة الدفرتيـة         سرعة  -

والتســــويات اخلاصــــة باحلســــابات القدميــــة وإقفــــال أرصــــدتها املتبقيــــة يف       

 احلسابات املناظرة هلا.

ــا   ( 113)مراعـــاة أحكـــام املـــادة  - مـــن الئحـــة امليزانيـــة واحلســـابات واملخـــازن فيمـ

الغـاء التخويـل بـالتوقيع    خي  حسابات القروض باملصرف اللييب اخلـارجي و 

 على احلسابات املصرفية املنفرد به الوزير.

االقفـال النهــائي للحسـابات املصــرفية الـظ ي تعــد هلـا حاجــة وتعتـرب حســابات       -

 مناظرة حلسابات قائمة او ارصدتها صفر.

 إلزام ادارة اخلزانة مبراعاة قيمة التفويضات عن التسييل. -

زانــة بإعــداد التقــارير الدوريــة الالزمــة ملتابعــة   إلــزام ادارة امليزانيــة وادارة اخل -

 التنفيذ.
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إلزام ادارتي امليزانية واخلزانة كل فيمـا خيصـه بإحالـة التفويضـات واذونـات       -

الصــرف لــديوان احملاســبة وتفعيــل دور إدارة املتابعــة يف اعــداد تقــارير املتابعــة    

 .وإلزام االدارات بإحالة نس  تقاريرها ومراسالتها اس االدارة

ــدى االدارة         - ــا ل ــد بعــدم صــرف ســلف للشــركات اال بعــد اســتيفاء بياناته التقي

 املختصة.

 الغاء حتويالت الوزير املنفرد على احلساب. -

 .امعاجلة بواقي االرصدة الظ تودع حلسابات ال لصه -

 الغاء تكليفات مدير ادارة امليزانية بالتخويل على احلسابات املصرفية. -

 بالتقيد بالتفويضات الصادرة قبل التسييل.إلزام ادارة اخلزانة  -

 ن ون املاليواملراقب
ــام واالشـــراف علـــى     ــالي مـــن اهـــم ادوات وزارة املاليـــة يف ادارة املـــال العـ يعتـــرب املراقـــب املـ

ــاتها يف        ــتعمل خمصصـ ــة تسـ ــن ان اجلهـ ــق مـ ــه التحقـ ــن طريقـ ــتم عـ ــث يـ ــتعماله حيـ اسـ

ــذا با    ــق االجــــراءات القانونيــــة هــ ــا ووفــ ــه املخصصــــة هلــ ــه يعتــــرب  االوجــ ــافة اس انــ إلضــ

ــن خــــالل           ــا س فعــــال مــ ــظ تــــبني مــ ــة للبيانــــات الــ ــي للتغذيــــة الراجعــ ــزود الرئيســ املــ

 تقارير املصروفات والتسويات الظ يقوم بأعدادها.

ومـــن خـــالل قيـــام ديـــوان احملاســـبة بتقيـــيم اداء املـــراقبني املـــاليني بالـــداخل واخلـــارج           

ــظ       ــور الــ ــعف والقصــ ــاط الضــ ــن نقــ ــد مــ ــود العديــ ــبني وجــ ــيـا يف    تــ ــببا رئيســ ــرب ســ تعتــ

ــا        ــا مـ ــن أهمهـ ــه ومـ ــل وجـ ــى أكمـ ــا علـ ــوة منهـ ــا املرجـ ــن تأديـــة مهامهـ ــوزارة عـ ضـــعف الـ

 يلي:

ــراقبني املــاليني، واســتمرار العمــل        - عــدم وجــود تنظــيم داخلــي معتمــد إلدارة امل

ــرار     ــق القـ ــادر وفـ ــداخلي الصـ ــالتنظيم الـ ــنة  (273)بـ ــأن م2008لسـ ــل  بشـ اهليكـ

مـن إلغـاءه بصـدور     بوالرمم- سـابقا  – ة للماليـة التنظيمي للجنة الشـعبية العامـ  

اهليكــل التنظيمــي لــوزارة   بشــأن م2012لســنة ( 68)قــرار جملــس الــوزراء رقــم  

 املالية.

 ،عــدم االعتمـــاد علــى امللفـــات الشخصــية يف عمليـــة ترشــيح املـــراقبني املـــاليني     -

حيــث تعتمــد اإلدارة يف ترشــيحها علــى التقــدير الشخصــي مــن واقــع معرفتهــا  

 .باملراقبني املاليني

ضعف االشراف واملتابعة على املـراقبني املـاليني، نتيجـة توقـف اللجـان املشـكلة        -

عـن العمـل، وعـدم قيـام     م 2017لسنة  (199)وفق قرار وزير املالية املفوض رقم 

 األقسام بأعماهلم.
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ــداخل       عــدم وجــود ال  - ــاليني بال ــراقبني امل ــنظم عمــل امل ئحــة اجــراءات معتمــدة ت

 وتضع الضوابط الالزمة إلحكام اعمال املراقب املالي.

لوحظ قيام وزير املالية املفوض بإيفـاد عـدد مـن اللجـان بنـاء علـى كتـاب مـن          -

ــة      ــاء مقارنـ ــن األعضـ ــبري مـ ــدد كـ ــاج اس عـ ــام ال حتتـ ــراقبني ملهـ ــدير إدارة املـ مـ

 كل هلا، وبيانها كما يلي:حبجم العمل املو

 رقم القرار

عدد 

 األشخاص

 املهمة

 بلغاريا–تسوية مرتبات املراقب املالي السابق بالسفارة الليبية  3 272/2017

50/2017 5 

التحقق من بعض التجاوزات واملخالفات اإلدارية واملالية بالسفارة 

 الليبية بدولة الفاتيكان

345/2017 4 

التجاوزات واملخالفات اإلدارية واملالية الظ متف التحقيق يف بعض 

 داخل السفارة الليبية بدولة إيطاليا

506/2017 5 

االشراف على عملية التسليم واالستالم بني املراقبني املاليني بدولة 

 غانا

348/2017 5 

االشراف على عملية التسليم واالستالم بني املراقبني املاليني 

 التوجو –بالسفارة الليبية 

 

لوحظ عدم التزام املراقبني املاليني املكلفني باجلهات بإحالـة تقـارير اإليـرادات     -

ــة تقــاريرهم   ( 207)واملصــروفات أوال بــأول، حيــث ي يقــم    مراقــب مــالي بإحال

مراقــب ( 108) فيمــا ي يقــم م،30/11/2017 حتــى م01/01/2017 عــن الفــرتة مــن

 إس م01/06/2017 لفـــرتة مـــنمــالي بإحالـــة تقـــاريرهم بشـــكل منـــتظم خـــالل ا 

 والشكل التالي يوضح توزيع هذه اجلهات: م،30/11/2017

متابعــة إحالــة املــراقبني املــاليني لتقــارير     التفتــييف واملتابعــة يف  قســم قصــور  -

ــة        ــوب، حيــث تقــوم إدارة املتابع ــأول بالشــكل املطل ــرادات واملصــروفات أوال ب اإلي

ــن إدارة     ــا مـ ــالل طلبهـ ــن خـ ــر مـ ــذا األمـ ــراقبني   بهـ ــى املـ ــالتعميم علـ ــراقبني بـ املـ

 بضرورة اإلسراع يف إحالة تقاريرهم.

دون العـــرض  وزيـــر اخلارجيـــة عـــن بقـــرارات صـــادرة ني مـــالينيإيفـــاد مـــراقب -

 (57) رقــم مــن القــانون  (1)باملخالفــة لــن  املــادة   والرتشــيح مــن وزيــر املاليــة  

ــنة  ــم    م 2012لسـ لـــك ومـــن تم 2001لســـنة ( 2)واخلـــاص بتعـــديل القـــانون رقـ

م 2013لســنة ( 1331))القــرار رقــم  :اخلاصــة بإيفــاد مــراقبني مــاليني  القــرارات

لقنصـلية الليبيـة   ا م2015لسـنة   (217 )القـرار رقـم  القنصلية الليبيـة مبيالنـو،   

ــراررقم )  ــفاقس، القـ ــنة  (225صـ ــا    م2015لسـ ــوب افريقيـ ــة جبنـ ــفارة الليبيـ السـ

 (.لسفارة الليبية باململكة املغربيةا م2015لسنة ( 226)رقم                  القرار

 (10)عــدم اعطــاء األولويــة للرتشــيح ممــن ي يســبق هلــم االيفــاد وفقــا للفقــرة    -

مـــن خـــالل تســـمية مرشـــحني ســـبق هلـــم  م 2013لســـنة  (2)مـــن املنشـــور رقـــم 

 اإليفاد باخلارج ومن ذلك:
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 عدد مرات االيفاد املرشح

 مرتني ي ع ص

 مرتني عم و

 مرة واحدة ج ع ب

 

ــامهم باخلــارج رغــم        - ــراقبني ومســاعديهم يف أداء مه لــوحظ اســتمرار بعــض امل

مــــن قــــانون العمــــل  (14)انتهــــاء مــــدتهم القانونيــــة املنصــــوص عليهــــا باملــــادة  

السياسي والقنصـلي والـظ حـددت مـدة االيفـاد للعمـل باخلـارج كحـد أقصـى          

 أربع سنوات، ومنهم على سبيل املثال:

 باشرةتاري  امل الدولة الدرجة االسم

 01/12/2011 السفارة الليبية / تونس احلادية عشر ع. ع. ن

 12/12/2011 ثريانا-السفارة الليبية / البانيا احلادية عشر م. ب. م

 01/11/2011 ابوظيب-السفارة الليبية / اإلمارات العاشرة م. أ. أ

 01/10/2011 الهاي-السفارة الليبية / هولندا التاسعة مم. م. ز.

 01/04/2017 برازيليا-السفارة الليبية / الربازيل الثانية عشر فر. س. 

 01/01/2010 مصر - ع ع أ
 01/02/2013 تركيا  - ع ع  
 1/12/2012 ايطاليا - ف عم 

 1/12/2011 السويد - هـم 
 

للعمــل بــوزارة املاليــة   أو تعييــنهم ي ميضــي علــى انتقــاهلم  تســمية مرشــحني  -

مـن الئحـة    (2) واألربع سنوات وفـق املـادة   (2)اخلمس سنوات وفق املنشور رقم 

 م464/1993العاملني باخلارج الواردة بالقرار رقم 

ايفــاد عــدد مــن املــراقبني املــاليني للعمــل باخلــارج بــالرغم مــن أن مـــؤهالتهم           -

ــوظفني      ــود مـ ــال احملاســـيب يف حـــني وجـ ــل يف اجملـ ــم العمـ ــز هلـ العلميـــة ال  يـ

شهادات ملاسبية وي تتح هلـم الفرصـة وفيمـا يلـي بعـض املـوظفني       حيملون 

 :الذين س ايفادهم للعمل باخلارج

 املؤهل الدولة الدرجة االسم

 بكالوريوس اقتصاد القنصلية العامة الليبية / جوبا الثامنة س. ع. ص

 د. ع إدارة اعمال الدوحة-السقارة الليبية / قطر احلادي عشر فم. ا.

 ماجستري متويل مروني-السفارة الليبية / جزر القمر العاشرة خ. ر. ز

 دكتورا إحصاء استوكهوي-السفارة الليبية / السويد الثالثة عشر ام. ه.

 

عــدم التقيــد باشــرتاط املؤهــل العلمــي يف الرتشــيحات االخــرية وفــق الضــوابط     -

ــالفقرة   ــددة بــ ــم    (3)احملــ ــور رقــ ــن املنشــ ــنة  (2)مــ ــمنف  م 2013لســ ــث تضــ حيــ

الرتشيحات األخـرية تسـمية مـراقبني ال ينطبـق علـيهم الشـروط وعلـى سـبيل         

                                           املثال:
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 املؤهل العلمي املرشح

 ليسانس قانون ف ي ت

 ليسانس قانون مم ل

 ليسانس اداب ص ع ز

 دبلوم عالي حاسوب ر ع ج

 ليسانس قانون هـ ع ف

 

املــراقبني املــاليني بــأكثر مــن مهمــة يف ذات الوقــف لعــدد مــن   تكليــف عــدد مــن  -

 الدول، وفيما يلي بعضا منهم:

 الدولة املكلف بها باإلضافة لعمله الدولة املكلف بها الدرجة االسم

 السفارة الليبية / الرباط العاشرة إ. ب. ه

 نيامي-السفارة الليبية / النيجر

 اغاديس-النيجرالقنصلية العامة الليبية / 

 كوبنهاجن-السفارة الليبية / الدمنارك استوكهوي-السفارة الليبية / السويد الثالثة عشر أم. ه.

 كاسرتيس-السفارة الليبية / سانف لوشيا باريس والبعثة الليبية الدائمة اليونيسك احلادية عشر سم. ع.

 السفارة الليبية / تشيلي برازيليا-الربازيلالسفارة الليبية /  الثانية عشر ر. س. ف

 

عــدم قيــام قســم الــوزارات بدراســة التقــارير الــواردة مــن املــراقبني املــاليني علــى    -

الـــرغم مـــن اختصاصـــه بـــذلك، واالكتفـــاء باســـتالم هـــذه التقـــارير مـــن إدارة  

 املتابعة وحفظها.

مــؤهالتهم تكليــف عــدد مــن املــراقبني املــاليني بــبعض اجلهــات بــالرغم مــن أن      -

 العلمية ال  يز هلم العمل يف اجملال احملاسيب ونورد منهم ما يلي:

 الدرجة املؤهل العلمي االسم

اجلهة التابع 

 لـها

 تاري  التكليف اجلهة لكلف بها

 ا. ع. م

بكالوريوس 

 اقتصاد و ارة
12 

 ديوان الوزارة

ديوان جملس 

 الوزراء
 م10/03/2013

 ع. ك. ص

إدارة  سبكالوريو

 أعمال
 م18/06/2017 وزارة الصحة ديوان الوزارة 12

 ه. ص. م

 سبكالوريو

اقتصاد وادارة 

 اعمال

13 
 ديوان الوزارة

جملس 

التخصصات 

 الطبية

 م2017

 ع. ه. ع

ماجستري ادارة 

 اعمال
 ديوان الوزارة 10

مركز ضمان 

 لتعليميةااجلودة 
 م23/04/2017

 نم. .ي

ادارة  سبكالوريو

 أعمال
 ديوان الوزارة 11

االكادميية 

 الليبية
 م12/06/2017

 

عدم اتباع إدارة املراقبني املـاليني سياسـة التـدوير بالشـكل املطلـوب، حيـث تـبني         -

سـنوات، ممـا قـد     (8) استمرار عمل بعض املراقبني املاليني باجلهات ألكثر مـن 

 يؤثر يف استقالليتهم عن اجلهة، ونورد منهم ما يلي:

 تاري  التكليف اجلهة االسم

 2009 الزراعة والثروة احليوانية طرابلس ع. أ. ع

 2006 جهاز املدن التارخيية مم. ن.

 2008 املركز العام للتدريب وتطوير التعليم مم. م.

 2005 مستشفى اهلضبة اخلضراء ن. ع. خ

 2004 وزارة االقتصاد ص. ع. ز
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تـابعني ملراقبـات اخلـدمات املاليـة     لوحظ قيـام إدارة املـراقبني بتكليـف مـراقبني      -

 بالرغم من بلوغهم السن القانونية للتقاعـد وفقـا لقـانون عالقـات العمـل رقـم      

 وتعديالته والئحته التنفيذية. م،2012لسنة ( 10)

 االسم املواليد اجلهة التابع هلا اجلهة ملكلف بها تاري  التكليف

 م23/03/2015

املركز الوطين 

 للقلب تاجوراء

اخلدمات املالية  مراقبة

 طرابلس
 ط. ع. م 1950

 ام. م. 1951 مراقبة اخلدمات املالية مزدة غري ملددة م03/12/2017

 م08/04/2013

مكتب املعاهد 

 التقنية

مراقبة اخلدمات املالية 

 اخلمس
1951 

 طم. ر.

 

عـــدم قيـــام ادرة املـــراقبني املـــاليني مبهامهـــا املناطـــة بهـــا علـــى الشـــكل املطلـــوب    -

للبيانات اخلاصة باملراقبني املـاليني بالـداخل واخلـارج، حيـث يالحـظ       وافتقاره

ضعف املتابعة والتوجيـه للمـراقبني املـاليني ومسـاعديهم وعـدم احلـرص علـى        

ومهـــــام واداء واجبـــــاتهم احملـــــددة بالقـــــانون، هـــــذا   متقيـــــدهم باختصاصـــــاته

ــراقبني املـــ    ــال مـــن قبـــل وزارة املاليـــة يف ملاســـبة املـ اليني باإلضـــافة اس االهمـ

 ومساءلتهم ومتابعة اعماهلم والتفتييف عليهم.  

عــدم مراعــاة شــروط ومعــايري شــغل وظيفــة مراقــب أو مســاعد مراقــب مــالي       -

 .2013لسنة  (2)باخلارج املنصوص عليها يف منشور وزير املالية رقم 

عدم الاد االجراءات املاليـة الالزمـة بشـأن عـودة املـراقبني ومسـاعديهم الـذين         -

بشـــأن  2001لســنة   (2)انتهــف مــدة عملـــهم باخلــارج باملخالفــة للقـــانون رقــم      

 .تنظيم العمل السياسي والقنصلي والئحة التنفيذية

ــاتهم  ــو         - ــاليني باجلهــات يف اداء واجب ــراقبني امل ــل امل التقصــري الواضــح مــن قب

 شراف على االدارات املالية واقفال حساباتها واحالتها لوزارة املاليةاال

ضعف الرقابة على احلسابات املصـرفية باإلضـافة الـي كثـرة هـذه احلسـابات        -

واهمــال التســويات واقفــال املعلقــات واحلســابات الــظ انتهــى غرضــها او حسلــف        

ة والتحقــق اجلهــة الــظ متلكهــا وضــعف االشــراف علــى املخــازن التابعــة للــوزار 

 املخازن الئحة من مراعاة احكام

تقــــديم التقــــارير الــــي وكيــــل الــــوزارة عــــن ســــري االمــــور املاليــــة   التــــأخر يف  -

 واحلسابية يف الوزارة واجلهات التابعة هلا.

إغفــال بعــض املــراقبني املــاليني يف عمليــة ضــبط املصــروفات بصــرف واعتمــاد      -

أو صـحة  لعملية الصـرف  معامالت غري مستوفية الشروط القانونية الالزمة 

 وخاصة فيما يتعلق بسداد الديون وتصفية االلتزامات.املستندات 
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ضعف أداء بعض املـراقبني املـاليني حيـث أن دورهـم يتمثـل يف الرقابـة املباشـرة         -

علــى الصـــرف وهـــو االمـــر الـــذي ي يلتــزم بـــه أغلبيـــتهم، فهنـــاك العديـــد مـــن   

الصــرف س اعتمادهــا مــن   زاالجــراءات الــظ تضــمنف خمالفــات ماليــة ال  يــ   

 قبل بعض املراقبني املاليني.

قيام بعض املـراقبني باسـتالم عهـد ماليـة والصـرف منهـا فضـال عـن حصـوهلم           -

ــة وزارة      ــالز ماليـــة متمثلـــة يف مهمـــات خارجيـــة مبعـــزل عـــن موافقـ علـــى مبـ

وهـو مـا يعـد مـن      تاملالية، إضافة إس مشاركتهم بلجان اجلرد مبقابـل مكافـآ  

اءات التنفيذية الظ تتعـارض مـع طبيعـة وظـائفهم وتفقـدهم      األعمال واالجر

 صفظ احلياد واالستقالل.

مــن خــالل متابعــة اعمــال بعــض املــراقبني املــاليني تــبني للــديوان وجــود فجــوة     -

كبرية بني اختصاصات املراقـب املـالي ومـا هـو مطبـق فعـال، حيـث تـبني القيـام          

ال اختصاصـات مهمـة   بتصرفات واعمال خارج االختصاص باإلضافة الـي اهمـ  

 مسندة إليهم بالالئحة.

 إدارة املوارد املالية
ــيم الــظ اجراهــا خــالل العــام          ــرامج الفحــ  والتقي قــام ديــوان احملاســبة ضــمن ب

بــوزارة املاليــة يف متابعــة وحتصــيل ايــرادات  تقيــيم أداء إدارة املــوارد املاليــة ب م2017

 وتوصل اس النتائج التالية:   قطاع االتصاالت

بــدورها هــا لتأكــد مــن مــدى قيام خــالل متابعــة اهليئــة العامــة لالتصــاالت ل  مــن 

االشرايف على الكيانات التجارية وشـركات مـزودي اخلـدمات اململوكـة للدولـة،      

 وضمان تقدميها للتقارير املطلوبة والتزامها بالتشريعات ما يلي:

وامنــا  ال توجــد باهليئــة ادارة لــت  يف متابعــة اعمــال الشــركات التابعــة هلــا   -

ــا مـــن صـــميم     اقتصـــر دورهـــا يف جبايـــة رســـوم الرتاخـــي  فقـــط بـــالرغم انهـ

 اختصاصها.  

ــل       - ــاع املـــذكور يف اهليكـ ــتثمارات يف القطـ ــة االسـ ــب متابعـ ــل مكتـ ــتم تفعيـ ي يـ

والــذي مــن م 2013لســنة ( 129)التنظيمــي املعتمــد بقــرار جملــس الــوزراء رقــم 

اململوكـة للدولـة   ضمن اختصاصاته التنسيق والتواصل مع شركات القطـاع  

وتقيــيم اداء الشــركات العاملــة يف جمــال االتصــاالت وكــذلك مراقبــة تطــور   

 ومنو القطاع، ومجع وحتليل البيانات اخلاصة بأداء اهليئة.

ــدادها      - ــظ س اعــ ــارير الــ ــأن التقــ ــة بشــ ــة الداخليــ ــب املراجعــ ــة مكتــ س خماطبــ

دوريــة بــالرغم مــن واملتعلقـة بــاإليرادات، وافــاد بأنـه ي يقــم بإعــداد التقـارير ال   

 انها من ضمن اختصاصات املكتب.
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تأخر املراقب املالي باجلهة يف احالـة التقـارير املتعلقـة بـاإليرادات واملصـروفات       -

ــالوزارة ومــا قــام بإحالتــه إلدارة املــوارد       الشــهرية للجهــة إلدارة املــوارد املاليــة ب

 .2017لسنة  (8)املالية تقرير واحد عن شهر

امـــة للشـــؤون املاليـــة باهليئـــة اس وحـــدة او قســـم مبتابعـــة        افتقـــار االدارة الع -

 االيرادات واعداد تقارير دورية عنها.  

ي يتم مسك سجل خاص باإليرادات الظ يتم جبايتهـا مـن الشـركات التابعـة      -

 للهيئة ملددا فيه االيرادات املستحقة لكل سنة وااليرادات الظ س جبايتها.

للخزانـة العامـة واملتمثلـة يف رسـوم الرتاخـي       قيام اهليئـة بإحالـة االيـرادات      -

حتـى   2011احملددة يف العقود املربمة مع الشركات التابعة هلا عن الفـرتة مـن   

 ما يلي:   2017

 السنة

لة من االقيم احمل

 اهليئة

قيم وفق العقود ال

 املربمة
 نسبة العجز عجزال

2011 0 287,500,000 (287,500,000) -100% 

2012 300,000,000 290,758,530 9241470 3% 

2013 376,893,048 288,663,780 88229268 31% 

2014 125,000,000 287,500,000 (162,500,000) -57% 

2015 160,000,000 288,315,070 (128,315,070) -45% 

2016 185,569,875 304,309,250 (118,739,375) -39% 

2017 399,978,914 306,624,940 93,353,974 30% 

 %25- (506,229,733) 2,053,671,570 1,547,441,837 المجموع
 

ــة قيمــة      - ــة بإحال ــام اهليئ ــة العامــة    (1,547,441,837)نالحــظ قي ــار للخزان دين

أي دينـار  ( 2,053,671,570)ولكن القيمة املفرتض احالتها وفق العقـود املربمـة   

 .وذلك لألسباب التالية( 506,229,733)بعجز ما قيمته 

بإجراء تسوية مـع الشـركات الـظ احالـة قيمـة       2014عدم قيام اهليئة يف سنة  -

رســوم الرتاخــي  مباشــرة اس حســاب ايــراد العــام ممــا ادى اس وجــود فروقــات    

( 285,889,002) بـــني اهليئـــة العامـــة لالتصـــاالت وحســـاب ايـــراد العـــام بقيمـــة  

 دينار

بيــان تفصــيلي للتحــويالت الــظ تقــوم بهــا الشــركة   بأعــداد عــدم قيــام اهليئــة  -

القابضة باعتبارها هي الظ تستلم يف االيرادات واملتمثلـة يف رسـوم الرتاخـي     

ممـا ادى اس   2016حتـى   2012من شركات االتصاالت خالل الفـرتة مـن سـنة    

 عدم حتديد القيمة املستحقة لرسوم الرتاخي  عن هذه الشركات.

ملمارســة  1/1/2016 قــد مــع شــركة اجليــل اجلديــد يــوم   قيــام اهليئــة بــإبرام ع  -

طالبـــة قيمـــة منشــاطها يف جمـــال االتصـــاالت، حيــث تـــبني تقصـــري اهليئــة يف    
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ــى        ــد حتـ ــرام العقـ ــاري  ابـ ــن تـ ــركة مـ ــى الشـ ــتحقة علـ ــنوية املسـ ــوم السـ الرسـ

31/12/2017. 

مـــن قيمــة الرســوم الســنوية األخــرى مــن الشــركات التابعــة        حتصــيل   عــدم  -

مـن امجـالي االيـراد السـنوي ونسـبة       %1د واملتمثلة يف نسـبة  تاري  ابرام العقو

 واجلدول التالي يبني ذلك :من صايف الربح السنوي  2%

 السنة
شركة املدار 

 اجلديد

شركة ليبيانا 

 للهاتف احملمول

شركة ليبيا 

لالتصاالت 

 والتقنية

شركة 

االتصاالت 

 الدولية

شركة هاتف 

 ليبيا

2011 5,379,633 22,745,846 432,770 6,761,943 1,780,147 

2012 10,100,004 15,959,805 764,747 8,309,986 2,300,147 

2013 14,339,137 22,221,348 1,653,160 7,530,624 3,121,915 

2014 10,923,162 24,298,460  6,442,861 2,747,743 

2015 7,656,172 23,956,360    

2016 9,591,345     

 9,949,953 29,045,417 2,850,679 109,181,821 57,989,454 المجموع
 

نالحــظ ان امجــالي املبــالز املســتحق حتصــيلها مــن الشــركات التابعــة للهيئــة    -

ــار،  ((209,017,326بقيمــــة  وبــــالرغم مــــن ان هــــذه القيمــــة ال تعــــرب عــــن   دينــ

مســتحقات مجيــع الشــركات مــن هــذه الرســوم، نظــرا الن بعــض الشــركات      

تــأخرت بإقفــال ميزانياتهــا والشــكل التــالي يــبني الشــركات الــظ قامــف بإعــداد 

 ميزانياتها وكذلك الشركات املتأخرة:  

 :اخلالصة 

 االتصاالت. ضعف ادارة املوارد املالية يف متابعة حتصيل ايرادات -

عــدم قيـــام ادارة املـــوارد املاليـــة بإعـــداد تقـــارير املتابعـــة الدوريـــة عـــن ايـــرادات     -

 اهليئة العامة لالتصاالت.

ضعف التنسيق بـني ادارة املـوارد املاليـة واالدارات ذات العالقـة ومنهـا )املتابعـة/        -

ــر       ادات امليزانيــة/ اخلزانــة/ املــراقبني املــالني( فيمــا يتعلــق مبتابعــة حتصــيل اي

 قطاع االتصاالت وااليرادات االخرى.

تشكيل عدد من اللجان ملتابعـة االيـرادات العامـة وبيـان حصـة اخلزانـة العامـة         -

ــركات        ــا شـ ــة ومنهـ ــا للدولـ ــا أو جزئيـ ــة كليـ ــركات اململوكـ ــرادات الشـ يف ايـ

 االتصاالت، اال انها ي تصل إس أي نتيجة تذكر.

ال الشــركات التابعــة هلــا وامنــا  ال توجــد باهليئــة ادارة لــت  يف متابعــة اعمــ  -

ــا مـــن صـــميم     اقتصـــر دورهـــا يف جبايـــة رســـوم الرتاخـــي  فقـــط بـــالرغم انهـ

 اختصاصها.  

 عدم تفعيل مكتب متابعة االستثمارات باهليئة  -
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تأخر املراقب املالي باهليئـة يف احالـة التقـارير املتعلقـة بـاإليرادات واملصـروفات        -

 بالوزارة.الشهرية للجهة إلدارة املوارد املالية 

افتقـــار االدارة العامـــة للشـــؤون املاليـــة باهليئـــة اس وحـــدة او قســـم مبتابعـــة         -

 االيرادات واعداد تقارير دورية عنها.  

 ي يتم مسك سجل خاص باإليرادات. -

عدم قيام اهليئة بيـان تفصـيلي للتحـويالت الـظ تقـوم بهـا الشـركة القابضـة          -

باعتبارهــا هــي الــظ تســتلم يف االيــرادات واملتمثلــة يف رســوم الرتاخــي  مــن          

 .2016حتى  2011شركات االتصاالت خالل الفرتة من سنة 

عــدم حتصــيل اهليئــة بقيمــة الرســوم الســنوية واملتمثلــة يف نســبة مــن امجــالي  -

 االيراد السنوي ونسبة من صايف الربح السنوي من تاري  ابرام العقود.   

 عدم قيام اهليئة مبطالبة قيمة رسوم الرتاخي  لشركة جيل اجلديد. -

  2017ديوان وزارة املالية عن السنة املالية 
 -الداخلية: نظام الرقابة -أواـل

ــجالت املســـاعدة        - ــة والسـ ــجالت اإللزاميـ ــوان وزارة املاليـــة السـ ــك ديـ ــدم مسـ عـ

كسـجل االعتمــاد "ســجل العهــد والودائــع واألمانــات " ســجل يوميــة الصــندوق  

واملصــرف لكــل مــن حســاب الطــوارئ حســاب الغيــاب حســاب األمانــات والودائــع    

مــن الئحــة  (181-161-83-81-21-20)ســجل الســلف باملخالفــة لنصــوص املــواد  

 .ملنظومة اإللكرتونية بدالـ  عنهاامليزانية واحلسابات واملخازن واستحداث ا

ــادة    - ــد      (105)خمالفــة نصــوص امل خبــتم مجيــع مرفقــات إذن الصــرف مبــا يفي

 صرفها.

مــن الئحــة امليزانيـــة واحلســابات والــظ تفيـــد     ( 112)خمالفــة نصــوص املـــادة    -

 وليس بإذن الصرف. حفظ الصك امللغي بدفرت الصكوك مع كعب الصك

عـــدم مســـك ديـــوان الـــوزارة ســـجل لألصـــول الثابتـــة لكـــي يـــتم إثبـــات مجيـــع     -

ــه         ــة علي ــة الداخلي ــه ألحكــام نظــام الرقاب ــات عــن األصــل لغــرض متابعت البيان

 للتأكد من تواجده وسالمته من خالل اجلرد مفاجئ كان أو سنوياـ (.

لـــه وفـــق قـــرار  عـــدم قيـــام مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة باختصاصـــاته املمنوحـــة  -

ــم    ــوزراء رقــــ ــس الــــ ــنة( 68)جملــــ ــي    م2012 لســــ ــل التنظيمــــ ــاد اهليكــــ باعتمــــ

منـــه والـــظ تـــن  مبراجعـــة املعـــامالت واإلجـــراءات  ( 15) واختصاصـــاته املـــادة

اجلهاز اإلداري للوزارة والتأكد من أصول اجلهـاز اإلداري وخصـومه وإثباتهـا    

يــة واإلداريــة للــوزارة ، بالــدفاتر والتفتــييف عــن املخــازن ومتابعــة األوضــاع املال 

وإعــداد مــا يلــزم مــن تقــارير بشــأنها وإعــداد تقــارير الدوريــة عــن ســري العمــل     

باملكتــب وتقــدميها للجهــات املختصــة حيــث ثبــف أن تقــارير مكتــب املراجعــة ال   
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ــيح قيمـــة          ــى توضـ ــل تقتصـــر علـ ــا بـ ــعف وســـبل معاجلتهـ ــاط الضـ ــع نقـ توضـ

 مصروفات ديوان الوزارة فقط.

من الئحـة امليزانيـة واحلسـابات والـظ ال  يـز أن       (96) خمالفة نصوص املادة -

يســند للموظــف الواحــد بــأكثر مــن عمــل حيــث لــوحظ أســناد مهمــة إدخــال       

ــات وإعــداد إذن الصــرف وترقيمــه وإعــداد التســويات املصــرفية وإدخــال         البيان

بيانات يومية الصندوق اآللي واخلصـم مـن سـجل االعتمـاد إس موظـف واحـد       

لكرتونية كمـا تـبني تكليفـه جبميـع احلسـابات املصـرفية أي       على املنظومة اإل

 أعمال القسم املالي فيما عدا أعداد املرتبات.

عــدم احلفــظ اجليــد للمســتندات باعتبارهــا مســتندات ذات قيمــة حيــث لــوحظ   -

وجــود فاقــد يف العديــد مــن أذونــات الصــرف ي يــتم تســليمها للجنــة الفحــ     

ــواد    ــوص املـــ ــة لنصـــ ــة باملخالفـــ ــة   ( 194- 193)واملراجعـــ ــة امليزانيـــ ــن الئحـــ مـــ

 م.2017 على سنة م(2018)واحلسابات واملخازن وحتميل صكوك 

ــد         - ــة للصــكوك املر عــة أو بــدل فاق ــوزارة صــكوك بديل ــوان ال تــبني إصــدار دي

مبوجــب إذن صــرف غــري مســتوفى البيانــات والتوقيعــات فضــالـ  عــن ذلــك عــدم   

ــديل باملســتندات الســابقة       ــاق إذن الصــرف للصــك الب باملخالفــة لنصــوص  إرف

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 115، 99)املادة 

ديــوان الــوزارة بشــراء أصــول تتمثــل يف )أجهــزة ملمــول + شــفرات نظــام    قيــام -

ــر دون      ــكل مباشـ ــتالمها بشـ ــال(، واسـ ــف نقـ ــزة هواتـ ــاي + أجهـ ــاي فـ ــوترة + مـ فـ

ملتســلميها  توســيط خمــازن الــوزارة ليــتم إثباتهــا وتوثيقهــا ومتابعتهــا كعهــدة 

مبوجــب إذن اســتالم خمــازن وإذن صــرف أصــناف، كمــا تــبني املبالغــة بشــراء    

اهلواتف احملمولة بأسـعار باهظـة الـثمن، األمـر الـذي يعـد خمالفـة للنصـوص         

من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن والـظ حتـد مـن اإلنفـاق إال     ( 17)املادة 

 لضرورات العمل.

زن وعـــدم تـــوفر التهويـــة ووســـائل مكافحـــة ضـــيق الســـعة التخزينيـــة للمخـــا  -

ــادة    ــوص املـ ــة لنصـ ــق باملخالفـ ــابات   ( 220)احلريـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

 واملخازن.

 -التسيريية:  امليزانية-ثانيـا

مقارنـة بالتفويضـات    م2017بلز خمصصـات ديـوان وزارة املاليـة للسـنة املاليـة       -

 -: وما سسيل منها كما باجلدول التالي
 

 االمجالي الباب الثاني الباب االول البيان

 28,500,000 14,500,000 14,000,000 املفوض به

 27,103,182 13,583,333 13,519,849 املسيل

 29,127,360 14,314,003 14,813,357 املصروف

 الوفر )التجاوز(
(1,293,508) 185,997 (2,024,178) 
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باملخالفـــة  1,293,508البــاب األول بقيمــة   العتمــادات  ويالحــظ وجــود  ــاوز     -

ــازن    (22،13،29)اد ولنصـــــوص املـــــ ــابات واملخـــ ــة واحلســـ مـــــن الئحـــــة امليزانيـــ

 -كالتالي: 

 الرصيد بالتجاوز املنصرف املعتمــد بالدينار البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 ((94,880 382,380 287,500 اإلعاشة واإلقامة
 ((2,331,920 4,081,920 1,750,000 اإلضايف واحلص مقابل العمل 

 ((185,640 1,335,640 1,150,000 املساهمة يف الضمان االجتماعي
 

 -ولوحظ االتي: 

دينـــار ( 8,050)بقيمـــة  م5/7/2017 املـــؤرخ يف (30/7) رقوووممبوجـــب إذن الصـــرف  -

ــراء عـــدد   ــا    (7)مقابـــل شـ ــع أجهـــزة )واي مـــاكس( املستفيد/شـــركة ليبيـ قطـ

مبوجـب إذن اسـتالم    لالتصاالت والتقنيـة تـبني عـدم وجـود مـا يفيـد االسـتالم       

 .أصناف باملخازن باملخالفة

النظـام  قـانون  مـن  ( 24)التصرف باملال العام باجملان باملخـالف لنصـوص املـادة      -

  -املالي للدولة على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: 

    ــم ــؤرخ يف  (2/8)مبوجــــب إذن الصــــرف رقــ ــة  م8/8/2017مــ ( 10,000)بقيمــ

 دينار مقابل مكافأة مالية إس أسرة املرحوم )ع هـ(.

  ( 10,000)مببلـــز  م14/8/2017املـــؤرخ ف يف ( 2/8)مبوجـــب إذن صـــرف رقـــم

ــتناد       ــف االســ ــوم )ض خ ع( ثبــ ــرة املرحــ ــة ألســ ــأة ماليــ ــل مكافــ ــار مقابــ دينــ

مبــنح أســرة املرحــوم املراقــب   م2017لســنة ( 256) بالصــرف علــى قــرار رقــم 

املــالي الســابق باملعهــد العــالي للمهــن الشــاملة بــوزارة املاليــة، مكافــأة ماليــة    

نظري تفانيه وتقـديراـ  جلهـوده أثنـاء فـرتة عملـه س حتميـل القيمـة خصـماـ          

 من الباب الثاني أتعاب ومكافآت لغري العاملني.

    (1,280)بقيمــــة  م3/12/2017خ يف املــــؤر (93/12)مبوجـــب إذن صــــرف رقـــم 

املسـتفيد )عـم أ(، تـبني ترجيـع قيمـة       –دينار مقابل ترجيـع فـاتورة السـيارة    

 اإلطارات للمعين بناء عل طلبه لسيارته اخلاصة.

   ( 1,615)بقيمــــة  م3/12/2017مــــؤرخ يف  (56/12)مبوجـــب إذن صــــرف رقــــم

قيمـة صـيانة   دينار مقابل صـيانة سـيارة املسـتفيد )م س هــ(، تـبني ترجيـع       

 السيارة والظ ال تعود تبعيتها لديوان الوزارة )خاصة(.

    مقابــل اســرتجاع فــاتورة    3/12مــؤرخ يف  ( 53/12)مبوجــب إذن صــرف رقــم

دينار للمستفيد )ع ع ج(، ثبـف أن السـيارة خاصـة ال    ( 1600) السيارة بقيمة

 تتبع ديوان الوزارة.   

يـة واحلسـابات واملخـازن والـظ     مـن الئحـة امليزان  ( 204)خمالفة نصوص املادة   -

ال  يز إقامة احلفالت على حساب احلكومة إال مبوافقـة مسـبقة مـن رئـيس     

 املـــــؤرخ يف (11/7)ذن صـــــرف رقـــــم إجملـــــس الـــــوزراء ومثـــــال علـــــى ذلـــــك 
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مقابــل شــهائد تقــدير فــاخرة وطباعــة إلعــداد    ( 7,640)بقيمــة  م5/7/2017

 2016، 2015) نواتني للتقاعـــد للســـحفـــل تكـــريم ملـــوظفي الـــوزارة احملـــال 

،2017.) 

 العهد املالية:

هـدة بنهايـة   من الالئحـة والـظ تـن  بإقفـال الع    ( 185) خمالفة نصوص املادة -

، غـري مسـواة   م31/12/2017 ظهـور أرصـدة للعهـد يف   السنة املالية، حيـث لـوحظ   

مــا يــدل علــى تقصــري ديــوان الــوزارة بالــاذ اإلجــراءات الالزمــة بإقفاهلــا كمــا  

من الالئحة وذلـك بتحميلـها كسـلفة لصـم مـن مرتباتـه        (188)نصف املادة 

 - :نذكر منها االتي

 االسم ت

قيمة رصيد العهدة يف 

 م31/12/2017

1 
 إ ع

 (10,000) 

2 
 خم  ع

(4000) 

3 
 ت   ن

(6000) 

4 
 إ ف ت

(7,500) 

5 
 صم  

(3000) 

6 
 م   ذ

(4000) 

7 
 م ع ع

(2000) 

8 
 ع ط

(5000) 

9 
 ع ب ع

(5000) 

 اإلمجالـــــــــــــــــــــــــي 
 ( دينار ا46,500)

 

مـــن الئحـــة امليزانيـــة واحلســـابات ( 181)كمـــا تـــبني خمالفـــة نصـــوص املـــادة   -

واملخازن والظ تـن  مبسـك سـجل للعهـد املسـتدمية يقيـد فيهـا أصـل العهـدة          

 وما ينفق منها والرصيد املتبقي.

واحلسـابات واملخـازن والـظ    مـن الئحـة امليزانيـة     (176)خمالفة نصـوص املـادة    -

تـــن  بتوضـــيح األســـباب والغـــرض مـــن صـــرف العهـــدة، حيـــث لـــوحظ عـــدم   

توضيح أسباب صرف العهدة بقرار صرفها واالكتفـاء جبملـة لتسـيري العمـل     

اليــومي للقســم، فضــالـ  عــن ذلــك صــرفها يف األغــراض ال تتماشــى مــع أعمــال     

 القسم.

 املراقبات املالية باملناطق )وزارة املالية(
ــن       بلـــز ــرتة مـ ــالل الفـ ــاطق خـ ــة باملنـ ــدمات املاليـ ــات اخلـ ــه الـــي مراقبـ ــا س احالتـ مـ

عــــــــن البــــــــابني )األول والثــــــــاني( مبلــــــــز وقــــــــدره   31/12/2017الــــــــي  م1/1/2017

 وبيانها كاالتي: (6,391,678,405)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القيمة البيان

 6,387,258,299 الباب االول
 4,420,106 الباب الثاني

 6,391,678,405 اجملموع
 

تزايد عدد املراقبات ومكاتب اخلدمات املالية باملنـاطق مـن سـنة الـي اخـري       لوحظ

مراقبــة ومكتــب خــدمات   (84)عــددها خــالل نهايــة الســنة املاليــة الــي   حتــى وصــل 

 مراقبة.( 75) السنة املاضيةة الي عددها الذي كان يف قارناملبمالية 

 الرقابة الداخلية:مالحظات مشرتكة جبل املراقبات املالية بشأن انظمة 

عدم قيام املراقبة بإحالة صورة مـن مجيـع العقـود واملخاطبـات واملراسـالت اس       -

الــديوان والــظ يرتتــب عليهــا التزامــات ماليــة علــى الدولــة ممــا يعــد خمالفــة       

ــادة   ــن  املـ ــم  (46)لـ ــانون رقـ ــن القـ ــوان    م19/2013 مـ ــيم ديـ ــادة تنظـ ــأن اعـ يف شـ

 احملاسبة

ــجالت    - ــاك سـ ــال بإمسـ ــا     االهمـ ــوص عنهـ ــابات واملنصـ ــة للحسـ ــة واملتابعـ املراقبـ

 بالئحة احلسابات وامليزانية واملخازن.

 (222 -213) لمـواد مـن  ل ةخالفـ باملعدم وجود خمازن مالئمـة للتخـزين وذلـك     -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .

ــة          - ــى األقســام املالي ــث االشــراف عل ــاليني مــن حي ــراقبني امل ضــعف اداء بعــض امل

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 25) طاعات باملخالفة للمادةبالق

عــــدم قيــــام املــــراقبني املــــاليني بــــإجراء اجلــــرد والتفتــــييف الــــدوري واملفــــاجئ   -

حــــة امليزانيــــة مــــن الئ (88، 77)للخـــزائن وذلــــك باملخالفــــة ألحكــــام املــــادتني  

 .واحلسابات واملخازن

ـــ  - ة الصـــندوق جلميـــع احلســـابات عـــدم ادراج تـــاري  ورقـــم الصـــك بـــدفرت يومي

 .انية واحلسابات واملخازنمن الئحة امليز (84)باملخالفة للمادة 

باملهـام والواجبـات املناطـة بـه وفقــا      ام الفحـ  واملراجعـة باملراقبـات    قسـ ا ضعف -

ــادة  ــن  املــ ــم  ( 9) لــ ــرار رقــ ــن القــ ــنة  (102) مــ ــأ م2007لســ ــيمات بشــ ن التقســ

 التنظيمية للمراقبات.

ــروفات يف     - ــارير الشـــهرية للمصـ ــداد التقـ ــاليني يف اعـ ــراقبني املـ ــأخر بعـــض املـ تـ

 حة امليزانية واحلسابات واملخازن.من الئ( 25)مواعيدها باملخالفة للمادة 

مارات صــرف الرواتــب  ز املســتندي لــبعض اذون الصــرف واســت   ضــعف التعزيــ  -

 ت واملخازنمن الئحة امليزانية واحلسابا (133 ،99) باملخالفة لن  املادتني

ــادة  - ــنة  زيـ ــة السـ ــرف يف نهايـ ــهر  ) الصـ ــالل شـ ــهر   (12خـ ــة األشـ ــة ببقيـ  باملقارنـ

 من الئحة امليزانية و احلسابات و املخازن.( 17-13)باملخالفة ملا ورد باملادتني 
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 مراقبة اخلدمات املالية العجيالت 

 سنوات سابقة ي يتم تسويتها. ظهور العديد من الصكوك املعلقة مرحلة من -

رقـم  املصـريف  سـاب  مـن احل د.ل متثل صكوك خمصومة ( 449,330)ظهر مبلز  -

 .وي يتم تسويته 3/2017 وهي مرحلة من شهر( 54000)

ــب        - ــهر مبوجـ ــتة أشـ ــدة سـ ــدين ملـ ــبعض املتقاعـ ــازة لـ ــتحقات اجـ ــرف مسـ س صـ

ــالرغم ان رصــيد اجــازتهم ال يغطــ    (3/5) اســتمارة صــرف رقــم   ــاب االول ب  يالب

 املدة

مــن حســاب الودائــع االفــراج عــن مرتبــات أحــد     92/5 مبوجــب اســتمارة صــرف  -

العـــاملني بقطـــاع الصـــحة بعـــد غيـــاب دام ثـــالث اشـــهر متتاليـــة دون وجـــود         

 املستندات املؤيدة للصرف او اسباب االفراج.

تأخر قسم املراجعة يف اعداد التقارير الشهرية عن سـري العمـل حيـث س اعـداد      -

 م .217 ن السنة املاليةعن الربع الثالث م م18/12/2017 التقرير يف

ــاب        - ــذلك حسـ ــاني وكـ ــاب الثـ ــاب البـ ــندوق حلسـ ــة الصـ ــرت يوميـ ــتح دفـ ــدم فـ عـ

حــة مــن الئ (81) االيــرادات حتــى تــاري  اعــداد التقريــر باملخالفــة لــن  املــادة    

 .امليزانية واحلسابات واملخازن

 (54000) من خالل االطالع علـى التسـوية املصـرفية حلسـاب البـاب األول رقـم       -

 :لوحظم 30/9/2017يف 

ــز     - ــروفة مبلـ ــري مصـ ــكوك الغـ ــالي الصـ ــور امجـ ــار (12,495,687) ظهـ ــا  دينـ منهـ

صــكوك معلقــة مرحلــة مــن فــرتات ســابقة ي يــتم معاجلتهــا والبــالز قيمتهــا      

 دينار. (119,607)

اظهــرت التســوية املصــرفية للحســاب عــن األشــهر الــثالث موضــوع الفحــ           -

  يسجل باملصرف .  ايراد مسجل بالدفاتر ويدينار  (14,225,520)مبلز 

- 500)مبوجـب اسـتمارات صـرف ذات ارقـام مـن      دينـار   (161,055)صرف مبلز  -

أن الصــرف س وحظ وقــد لــ كمقابــل عمــل اضــايف عــن مثانيــة أشــهر      (504/7

 21مـن قـرار جملـس الـوزراء رقــم      )أ( فقـرة  (2)لـن  املـادة    تـه خالفبالتجـاوز مل 

  ــاوز التكليــف نســبة  حيــث مــن تنظــيم العمــل االضــايف   بشــأن م 2013لســنة 

 من عدد موظفي املراقبة واالتي بيان يوضح قيمة ونسبة الزيادة : %(20)

 عدد العاملني

 باملراقبة

عدد املكلفني بالعمل 

 %86االضايف 

عدد املستحقني 

20% 

 املبلز

 املصروف

 161056 موظف 10 موظف 45 موظف 52
 

 (99)الضعف يف التعزيز املستندي لـبعض اذون الصـرف باملخالفـة لـن  املـادة       -

 -من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن ومن أمثلة ذلك :
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رقم 

 االستمارة

 املالحظة القطاع املبلز البيان

10- 12/8 
صرف مستحقات 

 اجازة
33,255 

مديرية 

 االمن

عدم ارفاق قرار االحالة على التقاعد 

 صورة من شهادة الدفع األخري –

13- 14/8 
صرف مستحقات 

 اجازة
5,508 

مديرية 

 االمن

 –عدم ارفاق قرار احالة على التقاعد 
 صورة من شهادة الدفع األخري

 

وجود العديد من الصكوك املعلقـة حبسـاب الودائـع مرحلـة مـن سـنوات سـابقة         -

 احلصر اآلتي :ي يتم تسويتها حتى تارخيه منها على سبيل املثال ال 

 املستفيد املبلز اذن الصرف

 صندوق التضامن 1082 108/12/2014

 صندوق التضامن 25564 104/12/2014

 صندوق التضامن 3554 101/12/2014

 

 د.ل. (356,735)ظهور بند ايراد مسجل بالدفاتر وي يسجل باملصرف مببلز  -

 املنقولني .ضعف التعزيز املستندي لبعض استمارات صرف مرتبات  -

 ي يرفق حتليل هلا. دينار (51,809)وجود صكوك خمصومة بالزيادة مببلز  -

صـــرف مرتبـــات بعـــض القطاعـــات مـــن حســـاب الودائـــع مباشـــرة نظـــرـا لـــورود  -

مرتبــاتهم مــن القطاعــات املركزيــة كصــكوك تــودع يف حســاب الودائــع األمــر   

ــه بامل     ــروفات ال لصـ ــإيرادات ومصـ ــاب بـ ــل احلسـ ــذي ادى اس حتميـ ــة الـ خالفـ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .( 161)لن  املادة 

 مراقبة اخلدمات املالية زلطـــــن 

صــرف مرتبــات جملموعــة مــن املــوظفني بقطــاع املاليــة زلطــن بقيمــة اقــل مــن      -

 تلك الواردة اليهم من وزارة املالية .

لــبعض املــوظفني التــابعني  م12/2016س صــرف اكثــر مــن مرتــب خــالل شــهر   -

ملديريـــة االمـــن الـــوطين زلطـــن دون وجـــود أي مســـتند مرفـــق يؤيـــد الصـــرف   

 واجلدول التالي يوضح ذلك :

 االسم  القطاع

 املرتب قيمة

  الشهري

عدد املرتبات 

 املصروفة

امجالي القيمة 

 املصروفة

 مديرية االمن
 دينار 6216 مرتبات 7 888 ك س ن

 دينار 5472 مرتبات 6 912 ا ب ب

 الصحة

 دينار 5600 مرتبات 10 560 ن س س ر

 دينار 5600 مرتبات 10 560 م ب ز ر

 دينار 4400 مرتبات 8 550 اس س ب
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ــار ( 30,000)قيـــام مراقـــب اخلـــدمات املاليـــة زلطـــن بصـــرف مبلـــز وقـــدره    - دينـ

لصـاا شـركة شـجرة     ( 49106)وبصـك رقـم    (4/10)مبوجب اذن صرف رقـم  

التــوت مقابــل إنشــاء مبنــى ثالجــة حفــظ اجلثــامني بــاملركز الصــحي زلطــن      

 بإذن الصرف لوحظ التالي: ةومن خالل فح  املستندات املرفق

   عــدم ارفــاق صــورة مــن العقــد املــربم مــع شــركة شــجرة التــوت الــظ قامــف

 بأعمال االنشاء .

    ــواردة ــات الـ ــاله مـــن خمصصـ ــة املـــذكورة اعـ ــات  س صـــرف القيمـ للقطاعـ

التابعـة للبلديــة وهــذا يعـد تصــرفا يف املــال العـام دون وجــه حــق وباملخالفــة    

ــادة   ــام امل ــة وباملخالفــة لقواعــد الصــرف        (1)ألحك ــالي للدول ــانون امل مــن الق

 من الئحة العقود االدارية .( 119)املادة  ألحكاموفقـا 

ــة   - ــام املراقب ــدره   قي ــز وق ــار مبوجــب اذن صــرف  ( 40,000)بصــرف مبل ــم  دين رق

لصاا ملالت قورينا لألثـاث مقابـل توريـد اثـاث     ( 49107)وبصك رقم  (5/10)

مراقبــة ومــن خــالل مراجعــة املسـتندات املرفــق بــإذن الصــرف لــوحظ  لمكـتيب ل 

 التالي:

       عدم وجود ملضر ترسية مرفق بإذن الصـرف صـادر عـن جلنـة العطـاءات

لمراقبــة  يوضــح كيفيــة اختيــار ملــالت األثــاث لتوريــد االثــاث املكــتيب ل       

 من الئحة العقود االدارية .( 22-21)املراد  ألحكامباملخالفة 

         عدم وجود اذن استالم البضاعة معتمـد مـن قبـل امـني املخـازن مرفـق بـأذن

 من الئحة االدارية . (243)املادة  ألحكامالصرف خمالفة 

      س صرف املبلز حملالت دفعة واحدة ودون وجود مـا يفيـد اسـتالم البضـاعة

مــن الئحــة العقــود  ( 134)فــة لشــروط الصــرف وفقـــا ألحكــام املــادة    باملخال

 االدارية .

ــام  - ــاملقي ــدره    ةراقب ــز وق ــم    ( 74,150)بصــرف مبل ــار مبوجــب اذن صــرف رق دين

مقابــل صــيانة املركــز الصــحي   (  لصــاا )ع ص ا (49108) وبصــك رقــم  6/10

 بزلطن ومن خالل فح  املستندات املرفقة بإذن الصرف لوحظ التالي:

 ألحكـام املـذكور اعـاله مرفـق بـإذن الصـرف باملخالفـة       م وجود عقد مع عد 

 من الئحة العقود االدارية .( 80)املادة 

       ــيمن ــا فـ ــوب توفرهـ ــروط املطلـ ــة للشـ ــاله باملخالفـ ــذكور أعـ ــف املـ س تكليـ

 (81-80-17)املـواد   ألحكـام يتقدم للتعاقد مع أي جهة او وحـدة اداريـة وفقـا    

 من الئحة العقود االدارية .

   املكلـف بأعمـال الصـيانة دفعـة واحـدة ودون مـا يفيـد        س صرف مسـتحقات

املـادة   ألحكـام بأن األعمال اجنزت وهذا يعد خمالفا للقواعـد الصـرف وفقـا    

 من الئحة العقود االدارية . (119)
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    عــدم وجــود ملضــر تســليم ابتــدائي وال نهــائي للمشــروع مرفــق باملخالفــة

 لعقود االدارية .من الئحة ا( 125-124)املواد  ألحكام

    ــن ــاله مـ ــة املـــذكورة اعـ ــرف القيمـ ــات  املس صـ ــواردة للقطاعـ ــات الـ خصصـ

ــق       ــه حـ ــام دون وجـ ــال العـ ــرفا يف املـ ــد تصـ ــذا يعـ ــن وهـ ــة زلطـ ــة لبلديـ التابعـ

 ( من القانون املالي للدولة .1املادة ) ألحكاموباملخالفة 

 اخلدمات املالية مصرات مراقبة

يف التقـارير السـابقة   الـواردة  مالحظـات   ي يتم األخذ يف االعتبـار بالعديـد مـن    -

وعدم التقيد وااللتزام بها باملخالفـة ملـا تضـمنته     هلفرع ديوان احملاسبة مصرات

ــادة  ــم  ( 46)املـ ــانون رقـ ــن القـ ــنة  (19)مـ ــ م 2013لسـ ــوان  أبشـ ــيم ديـ ــادة تنظـ ن اعـ

 احملاسبة.

لوحظ توسع بعض القطاعات او اجلهات يف صرف الوقـود دون ارفـاق مـا يفيـد      -

ــادة رقــم      وجــو مــن قــرار  ( 11)د ضــوابط لتنظــيم صــرف الوقــود وفقـــا لــن  امل

بشـأن ضـوابط شـراء     م2007لسـنة  ( 918)اللجنة الشـعبية العامـة )سـابقـا( رقـم     

 واستعمال السيارات واآلليات اململوكة للمجتمع .

 ألحكــام باملخالفــة  م2015العهــد املاليــة املؤقتــة واملصــروفة لســنة      عــدم قفــل  -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .( 186، 185)املادتني 

 مراقب مكتب اخلدمات املالية صرباتة  

بشــأن مصــروفات   (9-منــوذج م ن )قيــام املراقبــة بإعــداد أذونــات الصــرف     عــدم -

مــن  (99) البــاب األول مبــا يضــمن تــوفر شــروط الــدفع املنصــوص عليهــا باملــادة

 الئحة امليزانية و احلسابات و املخازن .

م مبلــز ميثــل   12/2016 ظهــر بالتســوية املصــرفية حلســاب الودائــع عــن شــهر     -

دينــار يشــري   (479,129)إيــراد مســجل بالــدفاتر و ي يســجل باملصــرف بقيمــة    

األمــر إس قيــام املراقبــة بتعليــة حســاب الودائــع و األمانــات مببــالز ماليــة دون     

يـدل علـى أن   قائمـة األمـر الـذي ينـافى طبيعـة هـذا احلسـاب و         التزاماتوجود 

مـن الئحـة امليزانيـة و احلسـابات     ( 161)لمادة باملخالفة لالتعلية حجز القيمة 

 .و املخــــازن 

كثرة الكشط و الشـطب و الرتصـيد بقلـم الرصـاص بـدفرت يوميـة الصـندوق         -

حلســاب الودائــع ممــا يفقــد هــذا الــدفرت املصــداقية املطلوبــة و ذلــك باملخالفــة      

 نية و احلسابات و املخازن .من الئحة امليزا (20)للمادة 

بأمسـاء   2/2016ي يـتم مراعـاة كتابـة التفويضـات املاليـة الـواردة خـالل شـهر          -

 مستحقيها و أمساء املستفيدين منها باخلانة املخصصة لذلك بالسجل .
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قيـــام املـــراقبني املـــاليني بإحالـــة تقـــارير اإليـــــــــــــــرادات و املصـــروفات إس   عـــدم -

 .وزارة املالية 

مـــع  (7م م  ) املـــاليني أرفـــاق تقريـــر اإليـــرادات منـــوذج املـــراقبني يـــراع أغلـــب ي -

 .بالنموذج  إلثباتهاتقرير املصروفات حبجة عدم وجود قيم ل  اإليرادات 

اجلــرد ترتــب عنــه تــأخر إحالتــه للمراقبــات املاليــة باملنــاطق   تــأخر صــدور قــرار -

و   2016-12-29 املــؤرخ يف ( 4/2279-6-33-6 ) حيــث أحيــل مبوجــب الكتــاب رقــم

منه مـع نهايـة السـنة     االنتهاءمبا ال مينح الوقف الكايف للقيام بأعمال اجلرد و 

 املالية ليتسنى إجراء املطابقات الالزمة يف موعدها .

ــي لألصــول و     - ــاجلرد الفعل ــام ب ــدوين    االكتفــاءعــدم القي ــة احلصــر و ت بعملي

ــراء املطا   ــابقة و دون إجـ ــنة السـ ــرد السـ ــات جـ ــرد و   بيانـ ــوف اجلـ ــة بـــني كشـ بقـ

لتحديـد أوجـه االخـتالف أن     وذلـك الثابتـة  األرصدة الدفرتية بسجل األصـول  

 .زانية و احلسابــــات و املخازنمن الئحة املي (299)لن  املادة  استناداوجدت 

ممـا يـؤدي   التأخر يف إقفال احلسابات اخلتامية الشهرية عن األشهر املتبقيـة     -

ــأخرإس  ــة     التـ ــة املنتهيـ ــنة املاليـ ــن السـ ــامي عـ ــاب اخلتـ ــال احلسـ م  2016يف إقفـ

 من قانون النظام املالي للدولة .( 23)باملخالفة للمادة 

ي يتبني حتويل القيمة املستقطعة كضـريبة دمغـة والـظ يـتم خصـمها علـى        -

مـن   (8)و ذلـك باملخالفـة لـن  املـادة      ةالتسـيريي أذونات الصـرف للمصـروفات   

 .ضريبة الدمغة 2010لسنة  (12) القانون رقم

 مراقبة اخلدمات املالية مــــرزق .

ـــع األول     - ـــة عــن الربــــــــــ ـــات الشهريـــــــــــــــــ ي يــتم إحالــة تقــارير املصروفــــــــــــــــــ

ـــام   (25)لمــادة لخالفــة باملم مــن قبــل املــراقبني املــاليني للقطاعــات    2017للعـــــــ

 نية واحلسابات واملخازن .ة امليزامن الئح

عدم قيام مكتـب املراجعـة الداخليـة باملهـام املوكلـة اليـه مبوجـب هيكلـة وزارة          -

املالية املعتمدة وعدم مراعاة املهينة يف اداء تقريرها الدورية حيـث تـبني قيامـه    

ــا     ــا لعـــدم بيانهـ ــتفادة منهـ ــر اس التحليـــل ال ميكـــن االسـ بتقـــديم تقـــارير تفتقـ

 اال رافات.

 2016صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 
التــأخر يف اعــداد واحالــة احلســاب اخلتــامي لــوزارة املاليــة عــن الســنة املاليـــة           -

 من قانون النظام املالي للدولة   (23) باملخالفة للمادة م2016

عــــدم قيــــام ادارة الصــــندوق بــــإلزام املــــوردين بتصــــديق بعــــض الفــــواتري مــــن  -

 مصلحة الضرائب.
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( 99)يز املستندي لبعض اذونات الصـرف باملخالفـة للمـادة    لوحظ ضعف التعز -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 عدم وجود سجل لقيد وتدوين االصول للمحافظة عليها من الضياع. -

لــوحظ اعــارة رافعــة شــوكية لصــندوق موازنــة االســعار دون احلصــول علــى       -

ــادة    ــة للمـ ــة باملخالفـ ــة الالزمـ ــن الئحـــ  (272)املوافقـ ــابات  مـ ــة واحلسـ ة امليزانيـ

 واملخازن.

وجود سيارة مسـلمة خـارج الصـندوق للسـيد مـدير عـام الصـندوق السـبق وي          -

 يتم اسرتجاعها.

 عدم توفر وسائل االمن واحلماية للمخازن. -

تكدس البضاعة على بعضها مما يصعب الوصول إليهـا عنـد املناولـة باملخالفـة      -

 ات واملخازن.من الئحة امليزانية واحلساب (219)للمادة 

( 222)وجـود بعــض االصـناف الراكــدة ومنتهيـة الصــالحية باملخالفـة للمــادة      -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

عـــدم مســـك ســـجل املخـــزن او بطاقـــات الصـــنف لتـــدوين ملتويـــات االصـــناف  -

 املوجودة باملخزن.

 2016 مصلحة امالك الدولة
، عــالوة الســفرة، )عهــد ماليــ ةامليزانيــاســتعمال الســجل واحــد حلســابات خــارج  -

 م. 2013/2016دفعات على حساب( من السنة املالية 

عدم اتباع الوسائل الظ تكفل تسوية حسابات العهـد املاليـة بانتظـام فـور انتهـاء       -

 تراكم ارصدتها وصعوبة متابعتها.إس  الغرض منها االمر الذي ادي

ــف    قصــور - ــالي يف اداء مهامــه املكل ــا متابعــة حســابات خــارج      املراقــب امل بهــا، منه

 امليزانية.

ه منـوذج اذن الصـرف   بيانـات االعتمـاد املـالي الـذي يتضـمن     كافة  ءعدم استيفا -

 ذلك ختم املراجع. يف امب

 تــبني قيــام املصــلحة بصــرف مرتبــات لــبعض املــوظفني الــظ س تعيــنهم بعقــود  -

لقـانون رقـم   باملخالفـة   دينار( 79,661 )لز وقدرهمب (2016_2015)خالل سنظ 

 .لسنة بشأن الرقم الوطين" 8"

 نـات الصـرف باملخالفـة ألحكـام املـادة     ذواملسـتندي للعديـد مـن ا    ضعف التعزيـز  -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. "99"

حتميــل الســنة املاليــة موضــوع الفحــ  مبصــرفات لــ  ســنوات الســابقة          -

 واحلسابات واملخازن.الئحة امليزانية من  " 13" للمادة ةباملخالف
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بقيمــة قيــام املصــلحة بصــرف مقابــل عمــل إضــايف لــبعض مــوظفي املصــلحة     -

 تنفيــــذ قواعــــدالقيمــــة باملخالفــــة لوالقيــــام بتعليــــة دينــــار  45,717ة مجاليــــإ

 امليزانية  

ــوفني        - ــاملنقولني واملتـ ــة بـ ــات اخلاصـ ــة املرتبـ ــة بإحالـ ــام وزارة املاليـ ــتمرار قيـ اسـ

واملنقولني الي جهات اخـري واملسـتقلني واملـنقطعني علـى      ـاواملتقاعدين اختياري

 م.28/2/2017العمل حتى 

 "720"عــدم قيــام ادارة املصــلحة بتنفيــذ مــا جــاء يف قــرار جملــس الــوزراء رقــم   -

ــادة      م2013للســنة  ــة امل ــى    "4"بتنظــيم مصــلحة امــالك الدول ــن  عل ــذي ت ال

ــه يف        ــى ادارة واســتثمار العقــارات اململوكــة لدول ــة عل ــرادات املرتتب ترتيــب االي

 الداخل واخلارج

من الئحـة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن خبصـوص       "188"عدم تطبيق املادة  -

                   ه.العهد الغري مسواة والظ تعترب دين يف ذمة املوظف ولصم من مرتب

لزام موظفيهــا املوفــدين مبهــام رمسيــه بتســوية الســلف بــإام املصــلحة عــدم قيــ  -

مـن   "9" ممـا يعـد خمالفـة للمـادة    على حساب عالوة السـفر واملبيـف   املمنوحة 

  .الئحة السفر واملبيف 

 مصلحة الضرائب
رغم أهمية النظام الضرييب باعتباره أحـد أدوات السياسـة املاليـة يف خلـق التـوازن      

ب دوره يف متويـــل املوازنـــة العامـــة للدولـــة إال أنـــه ي يلقـــى   االقتصـــادي إس جانـــ

ـــا مــــن الدولــــة يف هــــذا اجلانــــب ناهيــــك عــــن اجلوانــــب األخــــرى     اهتمامـــــا كافيــ

الـنفط كمصـدر   إيـرادات  االقتصادية واالجتماعية ، وذلك العتمـاد الدولـة علـى    

أساســي لتمويــل املوازنــة العامــة وعــدم وجــود ضــرورة ملحــة خللــق أو تفعيــل إي    

التقـدير اخلاصـة مبحصـلة الضـريبة      تـدني  وارد أخرى ، ويتضـح ذلـك جليــا يف    م

ــة يف      ــة للدولـ ــات العامـ ــاهرة يف املوازنـ ــدرة  والظـ ــرادات املقـ ــالي اإليـ ــة بإمجـ مقارنـ

ــبالد يف      ــى الـ ــرأت علـ ــية الـــظ طـ ــورات السياسـ ــد التطـ ــواء بعـ ــابقة سـ ــنوات السـ السـ

 قبلها.  ة  أو ما م وما صاحبها من تغريات اقتصادي2011السنوات ما بعد 

يف املوازنــة العامــة يف   عجــوزاتومــع تغــري الظــروف يف الســنوات األخــرية وظهــور    

ظل نضوب املوارد املالية للدولة بشكل عـام وتـدني مسـتويات التحصـيل الضـرييب      

، فقد اصبحف هنـاك ضـرورة ملحـة    بنسب التحصيل يف السنوات السابقةمقارنة 

ــة   ــادة دراسـ ــرييب يف  إلعـ ــام الضـ ــمولي وتقييمـــ  النظـ ــكله الشـ ــد  هشـ ــدى وحتديـ مـ

 .األهداف االقتصادية املناط بها كفاية عناصره يف حتقيق

بشــيء مــن التفصــيل حتليــل أســباب  م 2016تنــاول تقريــر الــديوان يف ســنة وحيــث 

ـــا عنهــا يف جمموعــة مــن الظــواهر الســلبية مــن         ضــعف ملصــلة الضــريبة معرب

   بينها:
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 عه املشروعة وغري املشروعة.ظاهرة التهرب الضرييب بأشكاله وأنوا 

 .ظاهرة التزوير يف املعامالت الضريبية 

 .ظاهرة اإلدالء مبعلومات غري صحيحة حول النشاط 

 .ظاهرة التوسع يف اإلعفاءات الضريبية 

 .ظاهرة عزوف صغار املمولني عن دفع الضريبة 

  املؤسسـات العامـة عـن إحالـة االسـتقطاعات الضـريبة        بعـض ظاهرة عزوف

 رائب.ملصلحة الض

معوقــــات االداء واهمهــــا التنظــــيم  م 2015م، 2014ف تقــــارير العــــامني كمــــا تناولــــ

، والتشــوه الــوظيفي نتيجــة التعيينــات وعقــود العمــل  اإلداري مبصــلحة الضــرائب

العشوائية، وغياب أدوات اإلشـراف واملتابعـة والتقيـيم، إس جانـب قصـور املصـلحة       

 ضريبية بشكل عام.يف تطبيق القوانني واللوائح واإلجراءات ال

و ــدر اإلشــارة إس أن تلــك الظــواهر ال تــزال قائمــة يف ظــل عجــز إدارة املصــلحة  

علــى تفعيــل النظــام الضــرييب وحتديثــه مبــا يــتالءم مــع أهــدافها، وذلــك نتيجــة       

 والتحديات الظ تواجه املصلحة ومنها: العراقيلللعديد من 

  تها علــى القطــاع االنقســام السياســي وعــدم قــدرة الدولــة علــى فــرض ســياد

 اخلاص.

         الظروف األمنية الراهنة وأثرهـا علـى القطـاعني العـام واخلـاص ومـا حـال

ــب التابعــة للمصــلحة وانعكــاس ذلــك     بعــض دون اســتمرار العمــل يف   املكات

 على معدالت اجلباية  

     عـــدم توافــــق النظــــام الضـــرييب املطبــــق مــــع الوضـــع االقتصــــادي الــــراهن

 سلطة التشريع.تعديل يف ظل غياب الواحلاجة إس 

       ضعف حلقة اإلشراف على مصلحة الضـرائب وانعكاسـه سـلبـا علـى عالقـة

 املصلحة باإلدارات واملكاتب التابعة هلا.

      ــدعمها ــرائب بــ ــلحة الضــ ــاءة مصــ ــع كفــ ــة برفــ ــام وزارة املاليــ ــدم اهتمــ عــ

 باملنظومات الالزمة وتأهيل وتطوير عناصرها البشرية.

 البشرية املتاحـة واالختيـار غـري املناسـب     سوء إدارة املصلحة للموارد املالية و

 ألغلب الكوادر القيادية وغياب عناصر املسائلة واجلزاء.

    عــدم مالئمــة بيئــة الضــرائب وغيــاب العوامــل احملفــزة للعــاملني واملمــولني

 للعمل أو التعامل مع املصلحة.

         ــة وبينهــا ــاقي مؤسســات الدول ــاب االتصــال والتواصــل بــني املصــلحة وب غي

 لني احملليني واألجانب.وبني املمو

      ــات ــة البيانــ ــاءة وكفايــ ــدم كفــ ــام وعــ ــاق العــ ــفافية يف اإلنفــ ــعف الشــ ضــ

 واملعلومات حول األنشطة االقتصادية ونتائجها.

 .نضوب خمصصات التنمية يف السنوات األخرية وتباطؤ عمليات التنفيذ 
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  ــا عليهـــا مـــن  مغـــادرة الشـــركات األجنبيـــة وتغـــيري عناوينهـــ ا دون ســـداد مـ

 .التزامات

          التوسع يف منح اإلعفـاءات الضـريبية مـن أكثـر مـن جهـة مـن الدولـة دون

 وجود أهداف ملددة.

          ضـعف الـوعي الضـرييب لـدى املــواطنني بشـكل عـام واملمـولني بشـكل خــاص

ــة      ــادية واالجتماعيــ ــا االقتصــ ــريبية وأثارهــ ــاهيم الضــ ــون املفــ ــدم وضــ وعــ

 واألهداف املرجوة منها.

ائج تقيـــيم ــــــــــنتهـــذا التقريـــر اول ـــــــ يتنبقة اســتكمااـل ملـــا طـــرن بالتقـــارير الســـا و

 عناصــر النظــام الضــرييب املطبــق إس جانــب نتــائج فحــ  حســابات املصــلحة عــن  

لغــرض الوقــوف علــى مــواطن اخللــل وحتديــدها واقــرتان التوصــيات      م2017ســنة 

 الالزمة ملعاجلتها وذلك على النحو التالي:

 بشأن ضريبة الدخلم 2010لسنة  (7)م ــــول القانون رقــــــــــقراءة ح

بشــأن ضــرائب الــدخل  أحــد عناصــر النظــام   م 2010لســنة  (7) يعتــرب القــانون رقــم 

الضــرييب احلــالي ويــنظم آليــات فــرض وجبايــة ضــريبة الــدخل بــاختالف أنواعــه   

 م2004لســنة ( 12)وحتديــد اجلــزاءات و اإلعفــاءات الالزمــة  إس جانــب قــانون رقــم  

بشأن ضريبة الدمغـة ومـن خـالل قـراءة نصوصـه وإسـقاطها علـى الواقـع لـوحظ          

 –عدم مالئمته لألوضاع االقتصادية الراهنة نظرـا لعـزم الدولـة يف سـنة صـدوره     

ـــا    التحــول مــن النظــام االشــرتاكي إس النظــام الرأمســالي       -وعــدم قــدرتها الحق

اء اللغويــة والعيــوب بشـكل تــدر ي ، عـالوة عــن احتوائـه علــى العديـد مــن األخطـ     

الفنيــة الــظ قــد تفســر لصــاا املمــول خبــالف القصــد ، وفيمــا يلــي إشــارة لــبعض   

 أوجه ذلك القصور وأثارها :

إقــرار يقدمــه املمــول .... "  علــى أنــه " تــربط الضــريبة بنــاء علــى( 2)املــادة  نصــف -

املشــار علــى انــه " ... إذا امتنــع املمــول عــن تقــديم اإلقــرار   ( 4)املــادة  فنصــكمــا 

إليه باملادة الثانية جـاز ملصـلحة الضـرائب أن تقـدر دخلـه وفـق مـا تـراه مناسـبـا          

وأن تــربط الضــريبة بنــاء علــى هــذا التقــدير ... " وأخــذا مبفهــوم املخالفــة فــإن    

احلكــم يــدعو املمــول إس تقــديم إقــراره وفــق املــادة الثانيــة ولــن يكــون مــن حــق   

 ي يكن صحيحـا.مصلحة الضرائب فحصه أو تعديله حتى وإن 

الفقـرة )أ( " يعفـى مـن الضـريبة دخـل األشـخاص االعتباريـة        ( 33)نصف املادة  -

العامــة املمولــة مــن امليزانيــة العامــة .... " وي يــبني املشــرع مــا إذا كــان التمويــل 

 كليـا أم جزئيـا حتى يسري عليها اإلعفاء من الضريبة.

دخـــل النشـــاط الزراعـــي " يعفـــى مـــن الضـــريبة ( 7)الفقـــرة ( 33)نصـــف املـــادة  -

البحـث " وي حيـدد هنــا مـا إذا كانــف مشـاريع تربيـة الــدواجن أو األبقـار علــى       

ــه         ســبيل املثــال أو غريهــا مــن قبيــل النشــاط الزراعــي البحــث أم ال، خاصــة وأن

 ٌفسر من قبل املمولني لتلك املشاريع لصاحلهم.
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ج عــن العمــل " يعفــى مــن الضــريبة الــدخل النــات( 10)الفقــرة ( 33)نصــف املــادة  -

وما يف حكمه العائد للعاملني بالوحدات االداريـة العامـة واملمولـة مـن امليزانيـة      

العامة " وإن حكر اإلعفاء هنا علـى العـاملني بتلـك الوحـدات دون غريهـم يـأتي       

خمالفـا ملبدأ عمومية الضريبة والظ تعـد عنصـرـا أساسـيـا مـن عناصـر حتقيـق       

 العدالة الضريبية.

ــادة   - ــى أســاس مقــدار       (39)نصــف امل الفقــرة األوس " حتــدد الضــريبة ســنويـا عل

ــنة       ــالل الســ ــتحقاق خــ ــدأ االســ ــدي أو ملبــ ــدأ النقــ ـــا للمبــ ــايف وفقــ ــدخل الصــ الــ

الضريبية وفقـا الختيار املمـول ، ويـتم حتديـد الـدخل اخلاضـع للضـريبة علـى        

أسـاس نتيجـة العمليــات علـى اخــتالف أنواعهـا الـظ باشــرها املمـول " ويالحــظ       

وجود تعارض بني حكم العبارة األوس وحكم العبـارة الثانيـة حيـث تقضـي     هنا 

مــول حــق االختيــار بــني املبــدأ النقــدي أو االســتحقاق  ، بينمــا        لماألوس بــأن ل

تقضــي الثانيــة بــان دخــل املمــول يــتم حتديــده علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق       

ســري ، التعــارض ســيفتح بــاب االجتهــاد ويــؤدي إس االخــتالف حــول التف    وهــذا

مـــن نفــس القـــانون ، و يعتـــرب   (66)وكــذلك هـــو احلــال بالنســـبة لـــن  املــادة    

ــتقوم        ــا سـ ــة يف ليبيـ ــة العاملـ ــركات األجنبيـ ــث إن الشـ ــب حيـ ــا معيـ ــن  هنـ الـ

باستخدام املبدأ النقدي والذى مبوجبـه سـيتم إظهـار اإليـرادات النقديـة فقـط       

نيـــاتهم وعـــدم إظهـــار اإليـــرادات املســـتحقة وســـتقوم الشـــركات بتقـــديم ميزا 

ــا إمتــام          ــا مــن حقه ــى هــذا األســاس ويصــبح قانون وحســاباتها إس املصــلحة عل

الــربط وطلــب الشــهادة علــى اإليــرادات املســتحقة والــظ ي تظهــر حبســاباتها      

 بتاري  التقديم والربط .

الفقــرة )أ( علــى أنــه "... وحتســب أقســاط االســتهالك حســب    ( 39) نصــف املــادة -

لتنفيذيــة وذلــك يف حــدود مثــن شــراء هــذه معــدالت ســنوية حتــددها الالئحــة ا

 األصول"  

وي يشري املشرع إس املصـروفات الرأمساليـة الـظ يتطلـب انفاقهـا علـى األصـل         -

ليصبح جاهزـا لالستعمال ، وحيث أن احلكم الذي تقضي به هذه العبـارة عـدم   

إضــافة ذلــك النــوع مــن املصــروفات إس مثــن شــراء األصــل واحتســاب أقســاط       

ى أســـاس التكلفـــة ، وحيـــث أنهـــا مصـــروفات انفقـــف يف ســـبيل  االســـتهالك علـــ

احلصول على الدخل فسـيكون مـن حـق املمـول التعامـل معهـا علـى أسـاس انهـا          

مصـــروفات إيراديـــه  أي حتميلـــها ضـــمن مصـــروفات الســـنة األوس مـــن عمـــر  

األصل ، وهذه املعاملة ليسف سليمة ملاسـبيـا والعمـل بهـا يـؤدي إس اإلخـالل      

 ت الضريبية بنصيب كل منها بعدالة ومساواة .بتحميل السنوا

الفقـرتني )أ، ب( علـى عبـارة " ... الفقـرة األوس مـن هـذه املـادة        ( 40)تن  املـادة   -

الفقـرة األوس مـن املـادة    ودها خطـأ بينمـا الصـحيح عبـارة "    ... " ومن الواضح ور

(39) ." 
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الفقرة )د( على أنـه " ... االنتفـاع باألراضـي الزراعيـة مـع عـدم        (46)املادة  فنص -

من القـانون " بينمـا ال يوجـد أي رابـط بـني      ( 33)من املادة ( 9)اإلخالل بالفقرة 

كونهـا تسعنـى بالـدخول اخلارجيـة لليبـيني ورمبـا كـان         (9)هذه املادة والفقرة 

 شاط الزراعي البحث.والظ تسعنى بدخل الن (33)من املادة ( 7) القصد الفقرة

ــادة   - ــه " تفــرض الضــريبة علــى دخــول املهــن احلــرة الــظ        (53)نصــف امل ــى أن عل

ميارســها املمــول بصــفة مســتقلة والــظ يكــون العنصــر األساســي فيهــا العمــل "    

وي يقــم املشــرع مبوجبهــا املــادة ذكــر خصــائ  الضــريبة علــى هــذا النــوع مــن  

 .الدخول بالشكل الكايف كما يف الفصول األخرى

" ولــيس مــن   %(15)علــى أنــه " يكــون ســعر الضــريبة ســنويـا    ( 54)نصــف املــادة   -

العدالة ان يكون سعر الضريبة على دخل املهن احلـرة مسـاويـا لسـعر الضـريبة     

، فالعنصــر األساســي لتحقيــق دخــل املهــن %(15)علــى دخــل النشــاط التجــاري 

ــيس رأس املـــ      ــة ولـ ــية للمهنـ ــة الشخصـ ــل واملمارسـ ــر العمـ ــو عنصـ ــرة هـ ال احلـ

ثانويـا، بينما يعتـرب عنصـرـا أساسـيـا يف حتقـق دخـل       ـاعنصر-إن وجد -باعتباره 

 النشاط التجاري والصناعي.  

علــى أنــه "... يســتحق أداء الضــريبة مبجــرد حصــول الــدخل     ( 57)املــادة  فنصــ -

علـى أنـه "... تـربط الضـريبة     ( 58)مهما كانـف الطريقـة ..." كمـا تـن  املـادة      

من السنة يثبف فيـه احلـق ..." ويتـبني مـن خـالل الـتمعن        نهائيـا على كل جزء

يف صياغة املـادتني أن املشـرع أخـد مبوجـب املـادة األوس  مببـدأ صـرف األجـر او         

املرتــب كواقعــة منشــئة للضــريبة ، بينمــا أخــذ مبوجــب املــادة األخــرى مببــدأ      

ــث أن       ــريبة ، وحيــ ــئة للضــ ــة منشــ ــب كواقعــ ــر أو املرتــ ــق يف األجــ ــوت احلــ ثبــ

الضــريبة واحتســاب غرامــة التــأخري خيتلــف بــاختالف املبــدأ فــإن         اســتحقاق

 استمرار هذا التعارض بني األحكام سينشأ خالف حول التفسري .  

خبصــوص الضــريبة علــى الشــركات علــى أنــه " يكــون ســعر    (70)نصــف املــادة  -

بالقـانون السـابق   -تصـاعديـا  -" خبالف ما كنـف عليـه    %(20)الضريبة سنويـا 

م تفرقة املشرع بني األشكال القانونيـة لألنشـطة االقتصـادية    ويالحظ هنا عد

للشركات من حيث شكلها القانوني وجنسـيتها وحجـم رأس ماهلـا باعتبـار أن     

الضريبة أداة مـن أدوات توجيـه االقتصـاد ومـن اهـم اهـدافها االجتماعيـة اعـادة         

 توزيع الدخل.

إن هنــاك خلــوـا مــن وباإلضــافة إس قصــور مــواد وأحكــام القــانون وفــق مــا ذسكــر فــ  

 بعض األحكام الظ كان على املشرع أن يقضي بها ومنها:

ــركات         - ــى الشـ ــريبة علـ ــاب الضـ ــنظم احتسـ ــظ تـ ــام الـ ــانون األحكـ ــرد بالقـ ي يـ

 القابضة والشركات التابعة هلا وإجراء منع االزدواج الضرييب بينهما.

ي يــــرد بالقــــانون األحكــــام الــــظ تــــنظم احتســــاب الضــــريبة علــــى شــــركات    -

 احملاصة.
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اتبــع املشــرع نظــام الضــرائب النســبية عنــد حتديــد ســعر الضــريبة علــى مجيــع    -

انــواع الــدخول اخلاضــعة ملختلــف أنــواع الضــرائب املفروضــة مبوجــب القــانون      

باســــتثناء الــــدخل النــــاتج عــــن العمــــل حيــــث أخضــــعه م 2010لســــنة  (7)رقــــم 

 للضريبة التصاعدية.

ــاتج عــن العمــل      - ــدخل الن ــة    أعفــى املشــرع ال ــاملني بالوحــدات اإلداري ــد للع العائ

ــدأ         العامــة واملمولــة مــن امليزانيــة العامــة مــن الضــريبة، األمــر الــذي أخــل مبب

ــا       ــاديـا أم اجتماعيـ ــان اقتصـ ــواء اكـ ــي سـ ــدف منطقـ ــريبة دون هـ ــة الضـ عموميـ

الشـركات الــظ تقــيم نشــاطها يف منــاطق نائيــة وتلــك الــظ تقيمهــا يف منــاطق  

واإلشــراف علــى   قتصــادية خاصــية التوجيــه  حضــرية ممــا أفقــد السياســة اال   

 التنمية املكانية.

 م 2017للعام  واملصروفات املوقف التنفيذي حملصلة الضريبة

( 1,268,294,050)مبلــز م 2017الفعليــة لســنة  الضــريبية بلغــف حصــيلة اإليــرادات  

دينـــار ( 1,038,393,793)دينــار، يف حــني بلــز مــا س حتصــيله لصــاا وزارة املاليــة        

ــع  عـــن  %(28)وبزيـــادة  ـــو  مـــن اإليـــرادات املقـــدرة يف ذات العـــام،    %( 130)بواقـ

 مقسمة على النحو التالي:حصيلة الضرائب يف السنة السابقة 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 املبالز احملصلة

 م 2017 م 2016

 1,038,393,793 805,138,567 املبلز احملصل لصاا وزارة املالية
 228,656,214 244,242,610 الودائع واألمانات

 1,051,208 1,032,707 صندوق الرعاية االجتماعية
 192,834 146,683 حقوق التنفيذ

 1,268,294,050 1,050,560,567 اإلمجالي
 

مبقارنـــة املبـــالز الضـــريبية احملصـــلة لصـــاا وزارة املاليـــة خـــالل الفـــرتة مـــن   -

وجـود تفـاوت بينهـا وبـني مـا هـو مقيـد         يتضحم 31/12/2017وحتى م 1/1/2017

ــالز الــظ احيلــف حلســاب اإليــراد العــام        بســجالت الــوزارة حيــث ي تتجــاوز املب

 فقط، وذلك على النحو التالي:%( 73)دينار أي بواقع ( 764,862,730مبلز )

800,000,000 
 احلصيلة املقدرة بالرتتيبات املالية عن الفرتة

764,862,730 
 احلصيلة الفعلية وفق سجالت وزارة املالية

1,038,393,793 
 احلصيلة الفعلية وفق سجالت مصلحة الضرائب

96% 
 معدل التنفيذ وفق بيانات وزارة املالية

 معدل التنفيذ وفق بيانات مصلحة الضرائب 130%

 

وبالتالي فـإن معـدل التنفيـذ الظـاهر يف سـجالت وزارة املاليـة ال يعكـس ملصـلة         

ضــريبة كمــا هــي وفــق جهــود مصــلحة الضــرائب الفعليــة مــن امجــالي املبــالز      ال

املقــدرة، مــا يرتتــب عليــه تشــوه بيانــات امليزانيــة العموميــة وإظهارهــا علــى غــري           

 :حقيقتها، ويرجع ذلك التفاوت إس األسباب التالية
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      عــدم التنســيق بــني وزارة املاليــة ومصــلحة الضــرائب يف متابعــة اإليــرادات

ــى      احملصــلة وحت ويلــها أواـل بــأول بــالرغم مــن اإلشــراف املباشــر للــوزارة عل

 املصلحة.  

     تأخر إجراءات املقاصة املصرفية املتعلقة بإيداعات املصـلحة لـدى املصـارف

 التجارية.

      ــة ــرائب باملنطقـ ــب الضـ ــريبة إلدارات ومكاتـ ــالت الضـ ــة متحصـ ــذر إحالـ تعـ

ــار لــإلدارة  ( 117,649,093) الشــرقية والبالغــة  ــو   ــاء  دين العامــة واالكتف

 بإحالة إشعارات اإلضافة وتقارير التحصيل فقط.

            (2) بيــان رقــم –تتمثــل املبــالز احملصــلة لصــاا صــندوق الرعايــة االجتماعيــة    -

ــا نصــف عليــه الالئحــة        %10مــا نســبته   مــن قيمــة الغرامــات احملصــلة وفقـــا مل

النا ـة عـن    %70مـن أصـل    %30اإلدارية واملالية للصندوق فضال عن نسـبة  

مصروفات احلجز والبيع اإلداري وذلـك لغـرض حتقيـق الرعايـة االجتماعيـة      

 والصحية ملوظفي الضرائب.

 التفاصيل التالية: (2)يان رقم تتمثل الودائع واألمانات الواردة يف الب -

 م2017 م2016 البيان

 222,573,718 238,659,400 صندوق اجلهاد

 5,738,325 4,606,118 صندوق التضامن

 58,252 47,922 خصم دينار

 181,401 190,053 الصندوق القومي الفلسطيين

 100,857 738,605 رسوم التظلم والطعن

 3,660 508 مساهمة يف الشركات

 228,656,213 244,242,606 اإلمجالي

 

 

ـــات للجهــات   حيــث لــوحظ بشــأنها   ـــى املصــلحة يف إحـــالة الودائــع واألمانــــــــ تراخـــ

 املعنية بها.  

تعكس املبالز احملصلة لصاا صندوق التضامن االجتمـاعي وصـندوق اجلهـاد     -

اهلـــدف االجتمـــاعي للنظـــام الضـــرييب واملتمثـــل يف إعـــادة توزيـــع الـــدخل بـــني   

ــول     ــرائب ي تـ ــلحة الضـ ــة إال أن مصـ ــع املختلفـ ــات اجملتمـ ــب  طبقـ ــذا اجلانـ ي هـ

االهتمـام الكــايف ناهيـك عــن عــدم اهتمامهـا بإحالــة تلـك املتحصــالت أواـل بــأول     

 اجلهات املعنية بها. إس

اســتمرار بعــض اجلهــات يف خصــم الــدينار مــن العــاملني لــديها مبوجــب قــرار        -

رغــم م 30/1/1990اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقـا الصــادر باخلصــوص بتــاري   

 إلغاؤه.

مبالز مبسـمى مسـاهمة الليبـيني يف الشـركات املسـاهمة رغـم       استمرار خصم  -

( ق 2/53)إلغاؤه مبوجب حكم احملكمة العليا يف قضية الطعـن الدسـتوري رقـم    

 م. 12/11/2008بتاري  
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ــابقة         - ــنوات السـ ــالل السـ ــريبة خـ ــلة الضـ ــتغري يف ملصـ ــدالت الـ ــاب معـ باحتسـ

ريبة الـدخل مـا   يالحظ أثرها السليب على احملصلة نتيجة التغري يف قانون ضـ 

وا ـدر   %(86)حيـث الفـض أداء الضـريبة إس     م 2010)و  م 2009بني سـنظ  

بشكل متفاوت يف السنوات الالحقة نتيجة الظروف واألحـداث السياسـية الـظ    

طرأت على البالد فيما بعد مع حتسن طفيـف يف السـنتني األخريتـني  مقارنـة     

لتحليـــل أســـباب   م 2016وقـــد تعـــرض تقريـــر الـــديوان  م 2010بســـنة األســـاس 

يف ظـل  م 2017 التفاوت بني السنوات ، و ينسحب ذلك التحليل أيضــا علـى سـنة   

 تبات العوامل والبيان التالي يوضح ذلك  .

 ( معدالت التغري يف اإليرادات احملصلة4بيان رقم )

 م( 2017-م2009خالل السنوات من )

 السنة

اإليرادات 

 املقدرة

اإليرادات 

 احملصلة

اإليراد نسبة 

 الفعلي إس املقدر

معدل التغري يف اإليرادات 

 احملصلة 

 أساس ثابف

2009 3,000 2,243 74% 100% 

2010 3,055 1,941 63% 100% 86% 

2011 350 443 126% 23% 

2012 500 687 137% 35% 

2013 900 838 93% 43% 

2014 900 731 81% 38% 

2015 700 671 96% 35% 

2016 700 804 115% 41% 

2017 800 1,039 130% 53% 
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 تقييم أداء الضريبة حسب النوع:

م 2017بتحليــل اإليــرادات النا ــة عــن حصـــيلة الضــرائب النوعيــة خــالل ســـنة        

الواردة يف البيان التالي، واحتسـاب نسـب مسـاهمة كـل منهـا يف احلصـيلة العامـة        

 يلي:ومقدار التغري مقارنة بالسنة السابقة لوحظ ما 

معدل 

 التغري

 م2016حصيلة سنة  م2017حصيلة سنة 

نسبة  البيان

 املساهمة

 القيمة

نسبة 

 املساهمة

 القيمة 

58  + % 52 % 535,648,201 42  % 339,575,435 
ضرائب على دخل 

 الشركات

0.19  + % 24 % 250,114,075 31  % 249,640,174 
ضرائب على دخل 

 املرتبات

24+ % 1 % 9,424,069 1 % 7,579,288 
ضرائب على دخول 

 أخرى متنوعة

 ضرائب دمغة 199,049,307 %  25 233,746,568 % 22 % +17

 غرامات 10,327,073 % 1 10,512,086 %   1 % +  1.8

 اإلمجالي 806,171,277 % 100 1,039,444,999 % 100 % 29

 

بــالرغم مــن الفــاض معــدالت اإلنفــاق علــى التنميــة والتحــويالت اخلارجيــة   -

مقارنــة بالســنوات الســابقة ومــا يفــرتض أن يصــاحبه م 2017م و2016يف ســنظ 

مـن أثــر ســليب علــى دخــول الشـركات، إال أن أداء الضــريبة علــى تلــك الــدخول   

لحــوظ عــن السـنة الســابقة ويعـزو ذلــك التحسـن امل   %( 58)ارتفـع نســبيـا بواقـع   

 إس جمموعة من اإلجراءات نذكر منها:

           حاالت التهـرب الضـرييب الـظ تكشـفف لـديوان احملاسـبة مـؤخرـا مـن خـالل

ــا     ــا ومـ فحـــ  ملفـــات املمـــولني باملصـــلحة والتســـويات الـــظ متـــف مبوجبهـ

ــادرة يف تســوية         صــاحب ذلــك مــن أثــر إ ــابي علــى بــاقي الشــركات للمب

 أوضاعها.

   القطـاع اخلـاص ذات العالقـة بالقطـاع العـام      الوقوف على أنشطة شـركات

وتقييمهــا وإحالتهــا ملصــلحة الضــرائب لضــمها مللفــات املمــولني واحتســابها    

 من خالل إعادة الربط.

         تعـــاون مصـــلحة الضـــرائب وبالتحديـــد )مكتـــب ضـــرائب طـــرابلس( مـــع

ــارات      ــراءا االختبـــ ــة إلجـــ ــات الالزمـــ ــات واملعلومـــ ــده بالبيانـــ ــديوان يف مـــ الـــ

 واملقارنات.  

تزال حصـيلة الضـريبة علـى دخـل املرتبـات منخفضـة نسـبيـا نتيجـة اعتمـاد           ال -

املصـــلحة علـــى مبـــادرة اجلهـــات ذات العالقـــة بإحالـــة االســـتقطاعات وعـــدم        

اجلـزاءات  وإيالءها األهمية الالزمة بتفعيل جلان التفتييف وفـرض الغرامـات   

 على املؤسسات املتقاعسة يف إحالة االستقطاعات الضريبية.

رغـــم حتســـن أداء الضـــريبة علـــى الـــدخول األخـــرى إال أنـــه ي يتـــبني إيـــالء          -

القائمني على إدارة املصلحة أي جديـة خـالل هـذه السـنة او السـنوات السـابقة       
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لوضــع آليــات مناســبة لتفعيــل حتصــيل الضــريبة الزراعيــة وضــريبة املواشــي     

ــام بتحصـــيل         ــدم االهتمـ ــاـل عـــن عـ ــة فضـ ــى الـــدخول اخلارجيـ ــرائب علـ والضـ

ــا نســبته      الضــ ــارات والــظ ي تتجــاوز م مــن احلصــيلة  %( 0.06)ريبة عــن العق

 م   2016لسنة %( 0.08)م و2017الضريبية لسنة 

 تقييم أداء الضريبة حسب املصدر:

مـــع مالحظـــة عـــدم ورود بيانـــات إدارة ضـــرائب وادي احليـــاة حتـــى تـــاري  إعـــداد  

ــرادات يف إدارات   ــزت اإليـ ــد تركـ ــر فقـ ــب التقريـ ــلحة التـــ  ومكاتـ ــا املصـ الي ذكرهـ

 فقط:

 اإلدارة

 نسبة املساهمة إمجالي اإليرادات

 م 2017 م2016 م 2017 م 2016

 %71.2 %70.7 902,977,483 741,919,696 طرابلس
 %7.3 %4.4 91,687,209 45,988,175 مصراته
 %4.6 %7.5 57,862,339 78,461,983 بنغازي

 %3.2 %3.9 39,695,602 40,968,706 اجلبل األخضر
 %1.7 %1 20,800,701 10,275,906 اجلفارة

 %12.3 %12.5 155,270,714 132,946,099 ادارة 32إدارات اخري وعددها 
 %100 %100 1,268,294,050 1,050,560,568 اإلمجالي

 

  -وقد لوحظ بشأنها: 

تدني معدالت التحصيل يف كافة املكاتـب واإلدارات عـدا إدارة طـرابلس والـظ      -

ــا إس   ــب األداء بهـ ــف نسـ ــف   %( 70)ارتفعـ ــظ انعكسـ ــني والـ ــنتني األخريتـ يف السـ

 مباشرة على أداء اإليرادات العامة باملصلحة لألسباب الظ سبق ذكرها.  

إس اإلدارة العامــة  تهـاون بعــض إدارات املصـلحة يف إحالــة اإليـرادات أواـل بــأول    -

 ناهيك عن توقف أنشطة بعض اإلدارات ألسباب خمتلفة منها.

 فقدان السيطرة على ادارات املصلحة باملنطقة الشرقية.   -

 تعليق العمل بإدارة ضرائب درنه وإدارة ضرائب سرت.   -

 م(.2014إيقاف العمل مبكتب ضرائب املعمورة )س حرقه خالل سنة  -

 املستحقة على الشركات:ة اإليرادات الضريبي

م بشــأن 2010( لســنة 97قصــور املصــلحة يف تفعيــل مــواد القــانون رقــم )  -

ضــرائب الــدخل واملتعلقــة بــاحلجز التحفظــي واحلجــز التنفيــذي علــى  

الشركات العامة واخلاصة لغرض سداد ما عليهم مـن التزامـات  ـاه    

ــر     ــة فربايـ ــديون املســـتحقة حتـــى نهايـ املصـــلحة، حيـــث بلغـــف قيمـــة الـ

شـركة، يف املقابـل بلـز مـا      (1150)دينار لعـدد  ( 1,118,598,280)م 2018
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دينــار بنســبة ( 15,676,343)منهـا مبلــز  م 2017س حتصـيله خــالل ســنة  

 من إمجالي أرصدة الديون املرحلة من سنوات. %(1.4)ال تتجاوز 

ــركات     - ــى الشـ ــتحقة علـ ــديون املسـ ــف الـ ــة بلغـ ــإدارةاألجنبيـ ــرائب  بـ ضـ

شــركة  (442)د. ل لعــدد ( 246,385,364) م31/12/2017حتــىطــرابلس 

 -حيث لوحظ بشأنها ما يلي: 

عـــزوف الشـــركات األجنبيـــة عـــن تقـــديم إقراراتهـــا الســـنوية وتســـوية   -

بشـــأن م 2010لســـنة ( 7)أوضـــاعها الضـــريبية باملخالفـــة للقـــانون رقـــم  

 ضرائب الدخل.

عــدم مبــادرة إدارة املصــلحة يف متابعــة تلــك الــديون ورفــع قضــايا علــى     -

 ات املتقاعسة بالرغم من التنبيه على ذلك.  الشرك

التزال املصـلحة مرتاخيـة يف حصـر ومتابعـة الـديون احملليـة اوال بـأول         -

 ما شجع تلك الشركات على العزوف واملماطلة يف السداد.  

 املصروفات املخصصة:

مبلغـــا وقــدره  م 2017بلغــف مجلــة املصــروفات التســيريية للمصــلحة خــالل ســنة    

ــة الطــواري       ( 43,176,210) ــار، كمــا بلغــف املصــروفات املخصصــة مــن ميزاني دين

 دينار حسب البيان التالي:( 2,000,000)خالل العام مبلغـا وقدره 

 الرصيد املصروفات الفعلية املخص  البيان
 5,775,620 37,224,380 43,000,000 الباب األول
 48,170 5,951,830 6,000,000 الباب الثاني

 5,823,790 43,176,210 49,000,000 اإلمجالي
 20 1,999,980 2,000,000 الطواري

 5,823,810 45,176,190 51,000,000 اإلمجالي العام
 

إدارة املــوارد املاليــة وعــدم االلتــزام بقــانون   التصــرف يف وقــد لــوحظ بشــأنها ســوء   

واحلســـابات واملخـــازن إضـــافة إس عـــدم   النظـــام املـــالي للدولـــة والئحـــة امليزانيـــة 

التقيد بالئحة العقود اإلدارية وفيما يلي بعض الظواهر الـظ تكشـفف مـن خـالل     

 الفح :

ــم       - ــانون رق ــآت باملخالفــة للق بشــأن م 2010لســنة  (12)التوســع يف صــرف املكاف

 عالقات العمل.

 التوسع يف إ ارات املقار اإلدارية والسكنية. -

واملســتندات املؤيــدة مبــا يفيــد الصــرف منعـــا لتكــرار  عــدم خــتم أذونــات الصــرف -

 صرفها.
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 إهمال مسك السجالت والدفاتر بالطرق السليمة والقيد بها أواـل بأول. -

القيام بالتعاقد واالرتباط دون احلصول علـى إقـرار كتـابي مـن املراقـب املـالي        -

 واملخازن.باملخالفة لقانون النظام املالي للدولة والئحة امليزانية واحلسابات 

نوي لكافـــة إدارات ومكاتـــب عـــدم إيـــالء األهميـــة الالزمـــة إلجـــراء اجلـــرد الســـ  -

 .املصلحة

 إغفال إجراء اجلرد املفاجئ للعهد واخلزائن واملخازن. -

قيام املصلحة برتتيب التزامات مالية دون وجـود املخصصـات والتغطيـة املاليـة      -

الالزمة ملواجهة تلك النفقات حيث بلز إمجالي االلتـزام القـائم علـى املصـلحة     

 .  دينار (19,547,372)م 31/12/2017يف 

 ظاهرة التهرب الضريبي )املمولني(:
دة، منهــا علــى ســبيل املثــال تتخــذ ظــاهرة التهــرب الضــرييب أشــكااـل وأســاليب عديــ

االمتنــاع عــن تقــديم اإلقــرارات الضــريبية عــن الــدخل أو التــأخر يف تقــدميها عــن     

ــول     ــات أخـــرى حـ ــاء بيانـ ــات غـــري صـــحيحة وإخفـ املواعيـــد احملـــددة، واإلدالء ببيانـ

األنشــطة املختلفــة للممــولني، وحجــب أنشــطة بعينهــا حبجــة األعمــال العارضــة، 

ية لتحجــيم الوعــاء اخلاضــع للضــريبة، كــل    واســتخدام أســاليب وحيــل ملاســب  

ــلحة وتقصــــريها      ــة للمصــ ــب املكاتــــب واإلدارات التابعــ ــور أغلــ ــل قصــ ذلــــك يف ظــ

 وإهماهلا يف إجراءات الربط والتحصيل واملتابعة والغرامة واجلزاء.

وإس جانب ما نتج عن ذلك من أثر سليب على احملصلة الضـريبية يف هـذه السـنة    

ن هنـاك أثـار أخــرى اقتصـادية واجتماعيــة نا ـة عــن     ومـا قبلـها مــن السـنوات، فــإ   

تعدر حتقق الدخل وراء ذلك التهرب ليسعاد توزيعه علـى طبقـات اجملتمـع األخـرى     

وفقـا ألهداف الضريبة، ناهيـك عـن اخـتالل مبـدأ العدالـة يف حتمـل األعبـاء لعـدم         

 سريان الضريبة على اجلميع.

الـديوان مللفـات املمـولني لـدى املصـلحة      واستكمااـل إلجراءات املسـح الـظ  يقـوم بهـا     

ومطابقتهـــــا باألنشـــــطة املختلفـــــة لتحديـــــد اال رافـــــات يف إجـــــراءات الـــــربط   

والتحصــيل، وإس جانــب مــا ورد ذكــره مــن أمثلــة حلــاالت التهــرب الضــرييب يف     

التقــارير الســابقة يسعــرض فيمــا يلــي جمموعــة أخــرى مــن األنشــطة ذات العالقــة  

للمــواطنني والــظ تــبني عــدم توافــق أحجامهــا ورســوم   بتقــديم اخلــدمات املباشــرة 

 خدماتها مع النتائج املقدمة للمصلحة:

 أواـل / الشركات واملصحات الطبية اخلاصة:

شــركات ومصــحات طبيــة تقــدمف بــدخول متدنيــة جــدـا ونتــائج خســارة ال          -

تتوافق مع مقابل الرسوم الظ تتقاضاها واخلـدمات الـظ تقـدمها ال سـيما وأن     

ديها تعاقــدات مــع الدولــة وجهــات وشــركات أخــرى خمتلفــة وفيمــا   بعضــها لــ

 يلي بعض األمثلة:



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

142 

 

 قيمة اخلسارة نتيجة النشاط آخر قرار إدارة ضرائب اسم املمول

 2016 طرابلس مصحة اخلليل
 خسارة

(9,555) 

 2015 طرابلس مصحة الصفوة
 ((677,431 خسارة

 2016 طرابلس مصحة األبراج
 ((140,311 خسارة

 2016 طرابلس أويا مصحة
 ((197,046 خسارة

 2016 طرابلس مصحة البشرى
 ((333,937 خسارة

 2016 طرابلس مصحة سيول
 (687,759) خسارة

 2014 طرابلس مصحة نور العيون
 (10,584) خسارة

 2016 طرابلس مصحة األمل الدولية
 ((5,356 خسارة

 

شــركات ومصــحات طبيــة تقــدمف بــإقرارات ضــريبية وقــوائم دخــل بنتيجــة      -

نشاط أربان بنسب متدنية جـدـا مقارنـة بأنشـطتها الظـاهرة ورسـوم اخلـدمات       

 ومن أمثلتها  الصحية   الظ تتقاضاها 

 نتيجة النشاط الدخل اخلاضع آخر قرار إدارة ضرائب اسم املمول

 أربان 17,934 2016 طرابلس مصحة املسرة

 أربان 80,300 2016 طرابلس مصحة الفردوس

 أربان 161,126 2016 طرابلس مصحة املختار

 أربان 119,377 2016 طرابلس الفتح مصحة

 أربان 132,568 2016 طرابلس املركز الطيب السويسري

 أربان 6,200 2016 طرابلس مصحة دار احلمد

 أربان 174,272 2016 طرابلس مصحة دار الشفاء

 

ــة مصــــحات  - ــدم    طبيــ ــزاول أنشــــطتها دون التقــ ــة تــ ــترياد أدويــ وشــــركات اســ

للمصلحة بإقراراتها الضريبية وأخرى تقوم مبزاولة نشـاطها دون فـتح ملـف    

والبيــان التــالي يوضــح   )إدارة الشــركات / طــرابلس(، ضــرييب لــدى املصــلحة  

 ذلك:

 مالحظات  نوع النشاط  إدارة ضرائب اسم املمول

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية طرابلس مصحة جوري

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية طرابلس مصحة املتوسط

 لدي ادارة الشركات  غري مسجل خدمات طبية طرابلس مصحة الشفاء

 لدي ادارة الشركات غري مسجل خدمات طبية طرابلس مصحة األخوة
 لدي ادارة الشركات  مسجلغري  خدمات طبية طرابلس مصحة طرابلس
 لدي ادارة الشركات  غري مسجل خدمات طبية طرابلس مصحة السرور

 2014ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة شركة اروقة اليامسني

 2015ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة شركة اعتاب اخلري

 2014ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة شركة البلسم

 2015ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة الرائدة شركة الزهراء

 2015ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة شركة السالم الدائم

 2014ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  طبية خدمات ترهونة مسالتة شركة السالمة الطبية

 2014ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة الشفاء شركة قمر

 2014ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة شركة قصر االخيار الطبية

 2013ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة شركة السندان

 2014ي تقدم إقرار ضرييب منذ سنة  خدمات طبية ترهونة مسالتة شركة ملسات اخلري

 ي تقدم ميزانياتها خدمات طبية  املرقب شركة اخلري
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 مالحظات  نوع النشاط  إدارة ضرائب اسم املمول

 ي تقدم ميزانياتها خدمات طبية  املرقب شركة البلسم

 ميزانياتهاي تقدم  خدمات طبية  املرقب شركة أهل العافية

 ي تقدم ميزانياتها خدمات طبية  املرقب شركة األسرة املتعاونة

 ي تقدم ميزانياتها خدمات طبية  املرقب شركة احلياة

 ي تقدم ميزانياتها خدمات طبية  املرقب شركة املنطقة الوسطي

 ي تقدم ميزانياتها خدمات طبية  املرقب شركة االحسان

 ي تقدم ميزانياتها خدمات طبية  املرقب شركة حطني

  2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان  شركة جنمة املتوسط

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة الريان

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة الربيق

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان اجلديدة شركة صرمان

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة الدقة الكاملة

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة سالمة األداء

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة حبر البلقان

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة مالك الدواء

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة األعشاب الربية

 2014ي تقدم ميزانياتها منذ سنة  استرياد أدوية   صرمان شركة املركز املتقدم

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان شركة باب الشفاء

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان السعيدة الرحالتشركة 

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان األقصىشركة عافية 

 بيةي تتقدم بإقراراتها الضري خدمات طبية غريان شركة رحيان اجلنوب

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان شركة اهلواء النقي

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان شركة احلكمة الراقية

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان شركة التقنية

 الضريبيةي تتقدم بإقراراتها  خدمات طبية غريان شركة النيزك الرباق

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان شركة األيادي األمينة

 ي تتقدم بإقراراتها الضريبية خدمات طبية غريان شركة مسيلب

 

 الشركات التعليمية واملدارس اخلاصة: : ثانيـا

         شركات تعليميـة ومـدارس خاصـة تقـدمف بنتـائج )خسـارة( أو )بـدون دخـل(         -

الـظ تتقاضـاها   الطلبـة ومقابـل الرسـوم     دعـد  ال تتوافق مع نشـاطها الظـاهر أو  

 وفيما يلي بعض األمثلة:

 أخر قرار إدارة ضرائب  اسم املمول

عدد 

 الطلبة 

نتيجة 

 النشاط

قيمة 

 اخلسارة 

 ((9,752 خسارة 735 2015 طرابلس TLCطرابلس احلرة 

 ((5,900 خسارة 429 2015 طرابلس شركة املعرفة الدولية للتعليم
 (8,105) خسارة 646 2016 طرابلس شركة املعرفة للتعليم
 (2,086) خسارة 482 2016 طرابلس املعرفة العاملية للتعليم

 (868) خسارة 358 2016 طرابلس املشارق للتعليم
 (787) خسارة 691 2016 طرابلس مدارج السالكني

 510 2016 طرابلس شركة اجملتهد للتعليم
 ((19,695 خسارة

 )407) خسارة 374 2016 طرابلس شركة الليدي بريد/القصيب

 ((7,070 خسارة 160 2016 طرابلس شركة هنادي الدولية

 ((69,505 خسارة 83 2016 طرابلس مدرسة اقرا للتعليم األساسي

 (400) خسارة 75 2016 طرابلس شركة رياض األندلس للتعليم
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 أخر قرار إدارة ضرائب  اسم املمول

عدد 

 الطلبة 

نتيجة 

 النشاط

قيمة 

 اخلسارة 

 (850) خسارة 62 2015 طرابلس املستقبل الالمع للتعليم
 2016 قصر بن غشري شركة الزيتونة اجلديدة 

 (4,924) خسارة -

 - خسارة - ال يوجد قصر بن غشري شركة املدرسة الصغرية

 (1,830) خسارة - 2014 قصر بن غشري شركة مستقبل طالب العلم

 - خسارة - ال يوجد قصر بن غشري شركة أصول العلم اجلديد

 - خسارة - ال يوجد قصر بن غشري مفتان دار السعادةشركة 

 (344) خسارة - 2015 قصر بن غشري شركة البيان النموذجية

 - خسارة - ال يوجد قصر بن غشري شركة العلم الواجب

 - خسارة - ال يوجد قصر بن غشري تشاركية الدروب 

 - بدون دخل - - غريان شركة دوان ليبيا

 - بدون دخل - 2016 الزاوية مدرسة األم احلنون

 - بدون دخل - 2015 الزاوية مدرسة الكرامة

 

شــركات تعليميــة ومــدارس خاصــة ال تتوافــق األنشــطة الظــاهرة هلــا ورســوم   -

ــدمات التعليميـــة الـــظ تتقاضـــاها مـــع قيمـــة الـــدخل املقـــدم بـــاإلقرارات          اخلـ

 الضريبية ومرفقاتها منها على سبيل املثال ال احلصر:

 اسم املمول

إدارة 

 ضرائب

 آخر قرار

عدد 

 الطلبة 

الدخل 

 اخلاضع

نتيجة 

 النشاط

 أربان 91,739 201 2016 طرابلس الشركة الفلبينية األوس الدولية

 أربان 61,067 381 2015 طرابلس شركة النخبة العاملية للتعليم

 أربان 4,575 499 2015 طرابلس شركة دار املعرفة للتعليم

 أربان 4,575 229 2015 طرابلس شركة دار األبداع للتعليم احلر 

 أربان 4,500 - 2013 الزاوية  مدرسة اليمامة

 أربان 4,000 - 2013 الزاوية  مدرسة جنوم ليبيا 

 أربان 2,500 - 2014 الزاوية  مدرسة أقرأ

 أربان 4,875 - 2014 الزاوية  مدرسة مشوع العلم

 أربان  4,810 - 2015 الزاوية  مدرسة الدرب الوهاج

 

شــركات تعليميــة وتــدريب وتأهيــل ومــدارس خاصــة تــزاول نشــاطها دون أن     -

تقدم إقراراتهـا الضـريبية فضـاـل عـن عـدم قيـام شـركات أخـرى بفـتح ملفـات           

  -ومن أمثلة ذلك:  )ادارة الشركات / طرابلس(،ضريبية لدى املصلحة 

 اسم املمول

إدارة 

 الضرائب

 نوع النشاط

عدد 

 الطلبة 

 مالحظات

 ي يقدم أي إقرارات ضريبية  170 خدمات تعليمية  طرابلس شركة اهلدف للتعليم األساسي

 ي يقدم أي إقرارات ضريبية  359 خدمات تعليمية  طرابلس شركة أوراق البستان للتعليم

 ي يقدم أي إقرارات ضريبية  228 خدمات تعليمية  طرابلس شركة الطالب اللبيب

 ي يقدم أي إقرارات ضريبية  251 خدمات تعليمية  طرابلس املعارف احلديثة

 ي يقدم أي إقرارات ضريبية  226 خدمات تعليمية  طرابلس شركة دار العلم للتعليم

 ي يقدم أي إقرارات ضريبية  376 خدمات تعليمية  طرابلس أوائل اهلدف للتعليم

 لدي ادارة الشركات  غري مسجل 158 خدمات تعليمية  طرابلس رسالة العلم

 لدي ادارة الشركات  غري مسجل 163 خدمات تعليمية  طرابلس عقول املستقبل

 لدي ادارة الشركات غري مسجل 578 خدمات تعليمية  طرابلس النوا
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 اسم املمول

إدارة 

 الضرائب

 نوع النشاط

عدد 

 الطلبة 

 مالحظات

 لدي ادارة الشركات غري مسجل 153 خدمات تعليمية  طرابلس TISشركة ليبيا طرابلس 

 لدي ادارة الشركات غري مسجل 144 خدمات تعليمية  طرابلس الدولية للتعليمالليبية الرتكية 

 لدي ادارة الشركات غري مسجل 725 خدمات تعليمية  طرابلس شركة األوائل التعليمية

 لدي ادارة الشركات غري مسجل 217 خدمات تعليمية  طرابلس مدرسة نور العلم واملعرفة
 ي يقدم إقرار ضرييب  - تدريب وتعليم  غريان  شركة بناء األجيال

 ي يقدم إقرار ضرييب  - تدريب وتعليم  غريان شركة فضاء العلوم

 ي يقدم إقرار ضرييب  - تعليم حر غريان ءشركة أمل الغد املضي

 ي يقدم إقرار ضرييب  - تعليم حر غريان شركة روافد العلم

 ي يقدم إقرار ضرييب  - تدريب وتأهيل غريان شركة الراسخون

 ي يقدم إقرار ضرييب  - تدريب وتأهيل غريان شركة ميادين املعرفة

 ي يقدم إقرار ضرييب  - تدريب وتأهيل غريان شركة أضواء املعرفة

 ي يقدم إقرار ضرييب  - تدريب وتأهيل غريان شركة قمة اجلبل

 

 ــــات التأميـــــــــــــــن:: شركـثالثـا

مشلف أعمـال املسـح متابعـة وفحـ  عـدد مـن ملفـات شـركات التـأمني العاملـة            

بالدولة حيث تضمنف أغلب إقراراتها الضـريبية املقدمـة خـالل السـنوات األخـرية      

عن نتائج أنشطتها )خسارة( بالرغم من ضخامة حجم تعـامالت تلـك الشـركات    

ــة نتيجــة تعاقــدات         ــالز مالي ــه الــبعض منهــا مــن مب مــع جهــات  ومــا حتصــلف علي

 -القطاع العام واخلاص وفيما يلي بيان يوضح ذلك: 

 القيمة حالة االقرار سنة االقرار اسم املمول

 2015 لليو للتأمنيشركة 
 ( 50,000) خسارة

 2015 شركة الصحاري للتأمني
  خسارة

 2016 شركة الثقة للتأمني
 ( 7,851) خسارة

 2016 شركة التكافل للتأمني
 (402,684) خسارة

 2016 شركة املتحدة للتأمني
 (2,675,894) خسارة

 2015 الشركة اإلفريقية للتأمني
 )غري ملدد القيمة حسب اإلقرار( خسارة

 2016 شركة املختار للتأمني
 ( 628,364) خسارة

 2016 شركة العاملية للتأمني
 (519,832) خسارة

 ( 1,609,724) خسارة 2016 شركة اليسر للتأمني

 ( 3,024,855) خسارة 2016 للتأمني شركة الواثقة

 2014 شركة الليبية للتأمني
 ( 2,587,927) خسارة

 

وتزامنـــا مــع إجــراءات املســح الــظ قــام بهــا الــديوان مللفــات املمــولني تكشــفف العديــد  

 من أوجه الضعف والقصور لدي املصلحة من بينها:  

املســتلمة باملخالفــة تــأخر املصــلحة يف إجــراء الــربط الضــرييب علــى اإلقــرارات   -

بشـــأن ضـــرائب الـــدخل  م 2010لســـنة  (7)مـــن القـــانون رقـــم   (3-2) نـــــــللمادتي

حيــث ي تتجــاوز نســبة الــربط املؤقــف يف أدارة ضــرائب طــرابلس علــى ســبيل      

 من إمجالي عدد املمولني. %(1)نسبة الربط النهائي  %(2)املثال 
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ــولني الـــذين      - ــإجراءات الـــربط التقـــديري علـــى املمـ ــلحة بـ ــام املصـ ي يتـــبني قيـ

 من القانون.   (4)امتنعوا عن تقديم إقراراتهم وذلك باملخالفة للمادة 

ي يتبني قيام املصـلحة بـأي إجـراءات للـربط اإلضـايف علـى اإلقـرارات املقدمـة          -

 والظ تناولتها عينة الفح .  

خري علــى املمــولني الــذين تـــأخروا يف أداء    إهمــال املصــلحة فــرض غرامــات تـــأ     -

الضريبة وتوريـدها يف املواعيـد احملـددة حيـث ي تتجـاوز نسـبة غرامـات تـأخري         

مـــن املمـــولني الـــذين للفـــوا علـــى املوعـــد احملـــدد لتقـــديم اإلقـــرارات  %( 0.2)

مبكتـب ضـرائب طـرابلس علـى سـبيل العينـة، كمـا ي        ( 4810)والبالز عددهم 

ات منصــوص عليهــا قانونـــا تعكــس متابعــة املمــولني يف    يتــبني فــرض أي غرامــ 

 عني املكان مثل غرامات عدم مسك الدفاتر والسجالت احملددة قانونـا.

تبني قبول املصلحة إلقرارات ضريبية غـري مرفقـة بتقـارير ماليـة ومسـتندات       -

لســنة  (7)مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم    (8)معــززة باملخالفــة للمــادة  

 ن ضرائب الدخل.بشأم 2010

 (31-30)تدني إجراءات احلجز التحفظي واحلجز التنفيـذي باملخالفـة للمـواد     -

 من الالئحة التنفيذية للقانون.

ــن الشــــركات         - ــرييب لــــبعض مــ ــلحة بــــالربط الضــ ــام بعــــض إدارات املصــ قيــ

 مبذكرة ربط واحدة لعدة سنوات مما يساهم يف ضياع اإليرادات.

لتســجيل وفــتح ملفــات باملصــلحة وي    عــدم متابعــة الشــركات الــظ قامــف با    -

 تتقدم بأي إقرارات ضريبية منذ تاري  التسجيل.

عــدم االهتمــام بالســجالت اخلاصــة بتســليم ملفــات املمــولني لغــرض الفحــ    -

والتدقيق وعدم استكمال تعبئة البيانات فضاـل عن عـدم انتظـام القيـد بهـا أواـل     

 بأول.

الضـريبية املسـتلمة والعمـل علـى حفظهـا      اهمال أحكام الرقابة على اإلقرارات  -

 بالطرق السليمة وتفريز بياناتها بالسجالت.

تراخي املصلحة يف متابعة االتفاقيات املربمة بني املصلحة وعـدد مـن اجلهـات      -

 وإلزامها بتوريد ما س استقطاعه وجبايته يف املواعيد احملددة للمصلحة.

يــــث متابعــــة األقســــاط  ضــــعف أداء قســــم التفتــــييف بــــاإلدارة العامــــة مــــن ح   -

 املستحقة وحصر اإلقرارات الضريبية الراكدة.

 مصلحة اجلمارك
تقارير الديوان السابقة مجلة من املالحظات والظـواهر السـلبية الـظ تـنم      تناولف

هامهــا املوكلــة إليهــا مبوجــب   علــى قصــور وتقصــري مصــلحة اجلمــارك يف أداء م  

وفق مـا أسـفرت عليـه نتـائج تقيـيم      بشأن اجلمارك م 2010لسنة  (10)القانون ر قم
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أداء املصلحة خالل السنوات السابقة فضاـل عما تضمنته مـن توصـيات ومقرحـات    

 ي:ــــــــــــــــلتحسني مستوى االداء وجاءت أبرز تلك املالحظات على النحو اآلت

 .قصور التشريعات اجلمركية املنظمة للعمل اجلمركي 

 ة اجلـــــادة ونـــــدرة التقـــــارير الدراســـــات واخلطـــــط االســـــرتاتيجي غيـــــاب

 والبيانات الظ ميكن االعتماد عليها يف الاذ اإلجراءات الالزمة.

          عدم بـدل العنايـة الالزمـة لتـوطني منظومـة مجركيـة حديثـة وربطهـا

ــل  ــديريات بكامـ ــز    مـ ــراءات الرمـ ــل إجـ ــلحة وتفعيـ ــز املصـ وإدارات ومراكـ

 االحصائي للموردين.

 راكز اجلمركية التابعة هلا.ضعف سيطرة املصلحة على اإلدارات وامل 

    متهـا مـع حجـم االنفـاق     مالءتدني اإليرادات اجلمركية احملصـلة وعـدم

 على التوريدات اخلارجية.

     ــة دون ــات املختصـ ــن اجلهـ ــة مـ ــاءات اجلمركيـ ــرارات اإلعفـ التوســـع يف قـ

علــى  حتديــد األهــداف االقتصــادية مــن وراء تلــك القــرارات مــا أثــر ســلباـ     

 حجم اإليرادات.  

 ع حجــم التهريــب واتســاع رقعتــه يف ظــل عــدم الســيطرة علــى املنافــذ  ارتفــا

 واملسالك األخرى  

  ــوء ــرف يف سـ ــزام    التصـ ــدم االلتـ ــلحة وعـ ــة للمصـ ــات املاليـ إدارة املخصصـ

 بالتشريعات املالية النافدة باخلصوص.

     ــلحة ــول أداء املصـ ــرى حـ ــات األخـ ــن املالحظـ ــك عـ ــة يف ناهيـ إدارة واملتمثلـ

 وتقييم نظام الرقابة الداخلية.املوارد املالية والبشرية 

ــك الظــواهر        ــى اســتمرار تل ــديوان عل ــه ال واملالحظــات ويف الوقــف الــذي يؤكــد في

ــظ        ــائج الـ ــلحة والنتـ ــذي ألداء املصـ ــف التنفيـ ــديث للموقـ ــي حتـ ــا يلـ ــرض فيمـ يعـ

 أسفرت عليها عمليات الفح  وفقاو للتبويب التالي:  

 م 2017املوقف التنفيذي لإليرادات اجلمركية خالل العام 

ــ  م1/1/2017بلغـــــف مجلـــــة إيـــــرادات املصـــــلحة مـــــن       ــ م 31/12/2017ى وحتـــ ز مبلـــ

مــن اإليــرادات احملصــلة خــالل  %( 43) بنســبة منــو تصــل إسدينــار ( 171,040,286)

ــار ( 73,294,740)الســنة الســابقة والبالغــة  ــو     ــه حلســاب   إال دين أن مــا س حتويل

ــا املركــزي ي يتجــاوز      ــام مبصــرف ليبي ــراد الع ــان  ( 164,391,453)اإلي ــار والبي دين

 التالي يوضح ذلك:
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250,000,000 
 احلصيلة املقدرة بالرتتيبات املالية 

164,391,453 
 احلصيلة الفعلية وفق سجالت وزارة املالية

171,040,286 
 احلصيلة الفعلية وفق سجالت مصلحة اجلمارك

66% 
 معدل التنفيذ وفق بيانات وزارة املالية

68% 
 التنفيذ وفق بيانات مصلحة اجلماركمعدل 

 

 التالية:لنقاط ترجع أسباب التفاوت الظاهر يف البيان السابق لو

 .اعتماد وزارة املالية يف بياناتها على املبالز املسيلة يف حساباتها فقط 

         عدم التنسيق بـني وزارة املاليـة ومصـلحة اجلمـارك فيمـا خيـ  متابعـة

اإليـــرادات احملصـــلة وحتويلـــها أواـل بـــأول بـــالرغم مـــن اإلشـــراف املباشـــر   

 للوزارة على املصلحة.  

          تـــأخر إجـــراءات املقاصـــة املصـــرفية املتعلقـــة بإيـــداعات املصـــلحة لـــدى

 املصارف   

    والــواردة م 2016بالسـنة املاليـة    احتسـاب وزارة املاليـة املتحصـالت املتعلقــة

 ضمن احملصلة.م 2017للحساب خالل سنة 

          تعـذر إحالـة متحصـالت الرسـوم اجلمركيـة باملنطقـة الشـرقية لـإلدارة

ــو   ــاء بإحالـــة إشـــعارات  ( (6,205,486العامـــة والبالغـــة  ـ دينـــار واالكتفـ

اإلضافة وتقارير التحصيل فقط بناَء علـى تعليمـات احلـاكم العسـكري     

 املنطقة الشرقية والبيان التالي يوضح ذلك.يف 

 اإلمجالي  2017إيرادات   2016إيرادات  اسم املركز

معدل 

 التحصيل

 %7.1 767,183 703,860 63,323 مركز مجرك ميناء بنغازي
 %15.3 1,644,390 861,606 782,784 مركز مجرك ميناء الربيقة
 %71.3 7,704,068 4,518,336 3,185,732 مركز مجرك ميناء طربق

 %2.2 236,154 106,061 130,093 مركز مجرك منفذ راس أمساعد
 %2.9 312,004 2,084 309,920 مركز مجرك مطار طربق
 %1.4 147,193 13,539 133,654 مركز مجرك مطار االبرق

 %100 10,810,992 6,205,486 4,605,506 اإلمجالي
  

وبــالوقوف علــى معــدالت التحصــيل يف املراكــز اجلمركيــة باملنافــذ األخــرى     -

ــلة الرســـوم اجلمركيـــة ترتكـــز يف   %(97)وتقييمهـــا لـــوحظ أن  مـــن ملصـ

املنافـــذ البحريـــة، ورغـــم أن مينـــائي مصـــراته واخلمـــس ميـــثالن أعلـــى نســـبة   

إال أن ذلـك ال يعكـس   التـوالي،   علـى  %(33)و %( 41)ملصلة من بينهـا بواقـع   

 داء تلك املراكز بقدر ما يعكس تدني معدالت التحصـيل لـدى املراكـز   حسن أ

البحريــة األخــرى مقارنــة بــاإليرادات املتوقعــة، ناهيــك عــن حالــة شــبه   باملنافــذ

االنعدام يف التحصيل الظ تشهدها املنافذ اجلوية والربية. ولعـل ذلـك مـا يـربر     
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ملنافــــذ تفشــــي ظــــاهرة التهريــــب يف ظــــل فقــــدان املصــــلحة ســــيطرتها علــــى ا 

 :اإليرادات اجلمركية حسب نوع املنفذ احلدودية، والبيانات التالية توضح

 

 معدل التحصيل املبالز احملصلة املنفذ

 %97 165,470,557 املنافذ البحرية

 %2 3,722,082 املنافذ اجلوية

 %1 1,847,647 املنافذ الربية

 % 100 171,040,286 اإلمجالي
 

 اإليرادات اجلمركية حسب املنافذ اجلوية   -

 النسبة إمجالي اإليرادات اسم املركز

 %2 3,706,459 مطار معتيقة

 %0.01 13,539 مطار األبرق

 %0.002 2,084 مطار طربق
  

 

 اإليرادات اجلمركية حسب املوانئ البحرية   -

 النسبة إمجالي اإليرادات اسم املركز

 %41 69,812,348 ميناء مصراته
 %33 56,968,382 ميناء اخلمس
 %19 32,103,926 ميناء طرابلس
 %3 4,518,336 ميناء طربق

 %0.5 861,606 ميناء الربيقة
 %0.4 703,860 ميناء بنغازي
 %0.2 378,647 ميناء زوارة

 %0.1 123,452 ميناء مليته وراس النوف 
 

  

 اإليرادات اجلمركية حسب املوانئ الربية   -

 النسبة إمجالي اإليرادات اسم املركز

 %1 1,665,144 منفذ راس اجدير

 %0.10 106,061 منفذ امساعد

 %0.05 76,442 منفذ وازن
 

خــالل  هــاوبتقيــيم معــدالت التحصــيل نســبـة لتــواري  حتصــيلها يسالحــظ ارتفاع    

الربــع الثالــث مــن العــام نتيجــة القــرار الصــادر عــن اجمللــس الرئاســي حلكومــة           

بشـأن حتديـد فئـة الضـرائب اجلمركيـة      م 2017لسـنة  ( 379)رقـم  الوطين  الوفاق

اجلمركيـة   اإليـرادات ردة، والبيـان التـالي يوضـح    على بعض السلع والبضـائع املـو  

 :حسب فرتات التحصيلم 2017لسنة 
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 النسبة اإليراداتقيمة  الشهر 

 %5.5 9,462,213 يناير
 %3.4 5,882,032 فرباير
 %3.7 6,307,309 مارس
 %3.4 5,791,358 ابريل
 %3.5 6,014,400 مايو
 %5.1 8,774,650 يونيو
 %13.7 23,519,745 يوليو

 %18.6 31,843,369 اغسطس
 %13.2 22,576,433 سبتمرب
 %13 22,367,914 اكتوبر
 %10.2 17,478,726 نوفمرب
 %6.4 11,022,132 ديسمرب

 %100 171,040,286 اإلمجالي
 

 

 

 

 

حتليــل أســباب تــدني إيــرادات اجلمــارك،    م 2016وقــد تنــاول تقريــر الــديوان ســنة    

للظـروف   ه ـدر اإلشـارة إس جانبـ   م 2017وحيث أن ذلك ينطبق أيضــا علـى سـنة    

الـــظ واجهتـــا املصـــلحة خـــالل الســـنة والـــظ حالـــف دون متكنهـــا مـــن أداء واجبهـــا   

 -وتتمثل يف النقاط الرئيسية التالية: 

  االنقســام السياســي وعــدم قــدرة املصــلحة علــى فــرض ســيادتها    اســتمرار

 على كافة املراكز التابعة هلا.

   بعـض املراكـز   الظروف األمنية الراهنة وما حال دون استمرار العمـل يف

 التابعة للمصلحة وانعكاس ذلك على معدالت اجلباية.
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    غيــاب اإلدارة الرشــيدة وحالــة عــدم االســتقرار الــظ شــهدتها املصــلحة يف

 الفرتة األخرية نتيجة الصراعات الداخلية على اإلدارة.

 دة:الرســــوم املقيــــــــ 

     م 1/1/2003بلغــف الرســوم املقيــدة املســجلة علــى بعــض اجلهــات مــن ســنة

ــاذ  ( 1,312,339,694) ـــــو م 30/11/2017وحتـــــى  دينـــــار وي يتـــــبني الـــ

 املصلحة يف السنوات األخرية اإلجراءات الالزمة لتحصيلها.

 وع:جلنـــــــــة البيــــــــ

بلغف مجلة املبالز احملصـلة كـإيراد للجنـة البيـوع طـرابلس عـن النحـو املـبني          -

 يف البيان التالي:  
     

 م2017 م2016 م2015 السنة
 227,270 465,418 158,779 ناتج البيع

 

  تم استخراجها مـن قبـل جهاتهـا    يوجود بضائع ل  اجلهات العامة وي

وعلى سبيل املثال: مشروع النهر الصناعي، جهاز اإلسـكان واملرافـق، هيئـة    

الطـــريان املـــدني، جهـــاز تطـــوير املراكـــز اإلداريـــة، وزارة التعلـــيم، بلديـــة  

 الزاوية، وزارة الصحة، املركز الوطين للمحفوظات.

  مـــواد غذائيــة، أمحــاض كيميائيـــة،   حتــوي  عــدد مـــن احلاويــات    تكــدس

 عصائر وغريها تتطلب اإلتالف وي يتخذ بشأنها إي إجراءات.

  بقــروض مصــرفية منــذ  ممولــة-طــرابلس  –وجــود بضــائع بلجنــة البيــوع

ي تتخـذ بشـأنها إي   م، 2009وحتـى سـنة   م 2003سنوات سابقة تعود لسنة 

 إجراءات منها على سبيل املثال :

 اسم املصرف مانح القرض نوع البضاعة عدد احلاويات اسم املورد

تاري  وصول 

 البضاعة

 2003 مصرف التنمية معمل تصوير قدم 20حاوية  تشاركية اهلنداوي

 2006 مصرف التنمية خط إنتاج عصائر قدم 40حاوية  تشاركية الرقم

 2006 مصرف التنمية االت خراطة قدم 40حاوية  تشاركية اليمامة

 2007 مصرف التنمية مذبح آلي قدم 40حاوية  تشاركية الدوق الفاخر

 2008 مصرف التنمية االت خط خرسانة قدم 40حاوية 2 تشاركية أكاكوس

 قدم 40حاوية 2 تشاركية االعمار

مضخات مياه + 

 سخانات
 2008 بنغازي –مصرف الوحدة 

 2008 مصرف األمان االت خلط االت 3 تشاركية املعمار

 2009 طرابلس –املصرف األهلي  مواد صحية قدم 40حاوية 2 تشاركية البيوت

 مضخات مياه حاويات 5 تشاركية الصحراوي

املصرف التجاري الوطين 

 االستقالل
2009 

 2009 املصرف التجاري الوطين أثاث حاويات 3 تشاركية اهلرم األكرب
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 جلنــــــــة اإلتـــــــالف: 

من خالل مطابقة شـحنات األغذيـة والسـلع املسـتوردة عـرب منفـذ مينـاء مصـراته         

البحــري علــى ســبيل العينــة ، والــظ صــدرت بشــأنها شــهادات عــدم اإلفــراج عــن           

ـــ  خــالل ســنة " الشــحنات املرفوضــة "  –مركــز الرقابــة علــى األغـــــــذية واألدويــة 

وبــني ملاضــر إتــالف تلــك الشــحنات الــظ تصــدر عــن مديريــة مجــارك            م2016

فقـــط مـــن الشـــحنات  % (28) مصـــراته يف ذات الســـنة تـــبني إتـــالف مـــا نسبتــــــــه   

لبقيــة الشــحنات بــالرغم مــن املرفوضــة ، وي يتــبني للــديوان أي إجــراءات الــذت 

أسـباب  سـيما وأن أغلـب   مطالبة الديوان ملعرفة مصري تلـك الشـحنات دون جـدوى    

الــرفض تتمثــل يف عــدم صــالحيتها لالســتهالك البشــري ، والبيــان التــالي يوضــح  

 ذلك :

 

 81 م2016عدد الشحنات املرفوضة من املركز خالل سنة 

عدد الشحنات الظ س إتالفها مبوجب ملاضر إتالف صادرة عن 

 م2016مديرية مجارك مصراته خالل سنة 
23 

 % 28 م 2016نسبة اإلتالف من الشحنات املرفوضة خالل سنة 

 

 

ــن         ــدد مـ ــود عـ ــا وجـ ــالف ومرفقاتهـ ــر اإلتـ ــة ملاضـ ــالل دراسـ ــن خـ ــبني مـ ــا تـ كمـ

  -املالحظات تتمثل فيما ما يلي: 

أن أغلــب ملاضــر اإلتــالف جــاءت بنــاء  علــى مراســالت صــادرة عــن الشــركات   -

 تتضمن طلب إتالف الشحنات املرفوضة.املوردة 

ركات املــوردة تســبق تــواري     أن تــواري  املراســالت الصــادرة عــن الشــ      لــوحظ  -

األمـر الـذي   ، عدم اإلفـراج الصـادرة عـن مركـز الرقابـة علـى األغذيـة        شهادات

يــتري الشــك حــول احتمــال اســتفادة تلــك الشــركات مــن ملاضــر اإلتــالف يف      

 إجراءات أخرى كاإلفراج عن االعتمادات أو املوافقة على إعادة التصدير.

لو معظم ملاضر اإلتالف من توقيع مندوب جهـاز احلـرس البلـدي بـالرغم     خ -

 من عضويته بلجنة اإلتالف.

 عدم تطابق توقيعات أعضاء جلنة اإلتالف بني احملضر واآلخر. -
 

توسع مركز الرقابة على األغذية واألدويـة يف مـنح شـهادات     و در اإلشارة إس

 (81)شــهادة مــن أصــل  ( 46)اإلفــراج املؤقــف عــن تلــك الشــحنات والــظ بلغــف عــدد     

 من الشحنات الظ س رفض دخوهلا الحقـا.%( 51)شحنة أي ما يفوق 

 التهرب اجلمركي: 

مــن طــرف القصــور والرتاخــي الواضــحني و مبــا يرقــى إس درجــة التواطــؤ  لــوحظ

ــوم     ــداد الرسـ ــارك واملســـاهمة يف تهـــرب بعـــض الشـــركات مـــن سـ مصـــلحة اجلمـ

املوجـودة بالفـاتورة    املبـالز اجلمركية وذلك باعتماد إقرارات مجركيـة هلـا وفـق    
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والظ ال تتناسب مع حجم ونوع البضائع املستوردة فعـاـل بـداـل مـن إعـادة تقـديرها      

باإلضـافة إس حتايـل تلـك    تقديرـا صحيحـا واحتساب الرسوم اجلمركية عليهـا ،  

ــة        ــى التشــريعات املنظمــة الســتعمال النقــد األجــنيب واخــراج العمل الشــركات عل

نوني بـــذلك ممـــا يعـــد ضـــمن جـــرائم التهريـــب      خـــارج الدولـــة دون تصـــريح قـــا   

 م2010لســنة ( 10)مــن القــانون رقــم  ( 203)اجلمركــي وفــق مــا نصــف عليــه املــادة    

 بشـأن اجلمارك .

رقم اإلقرار 

 اجلمركي

 اسم الشركة

عدد 

احلاويات 

 قدم 20

 نوع البضاعة

 قيمة البضاعة حسب الفاتورة

من واقع اإلقرارات 

 اجلمركية بالدوالر 

من واقع اإلقرارات 

 اجلمركية بالدينار 

9985 
 3,400 2,000 عصائر حاوية 71 شركة اللؤلؤة

 30,000 24,000 مياه –ارز  حاوية 64 شركة مسا املتحدة 21353

 800 500 طماطم حاوية 21 شركة راعى احلالل 22674

22671 
 2,800 2,000 طماطم احلاوية 11 شركة خليج الصمود

22673 
 1,400 1,000 طماطم حاويات 8 خليج الصمودشركة 

 1,225 845 مشروبات حاويات 7 شركة احلديثة 12701

25512 

شركة الريشة 

 الذهبية
 1,420 1,000 تن حاويات 5

12287 

شركة جوهرة 

 الساحل
 775 500 عصائر حاويات 3

 

 املصروفات:

مبلغــا وقـدره   م 2017بلغف مجلة املصروفات على امليزانية التسـيريية خـالل العـام    

ــادة تصــل إس   دينــار أي  (263,198,110) مــن إمجــالي مصــروفات    %8.7بنســبة زي

من إمجالي قيمة احلـواالت، ويعـود سـبب ذلـك     %( 18)وبتجاوز قدره م 2016سنة 

مقارنــة  التجــاوز إس التوســع يف اإلنفــاق علــى البــاب األول والبيــان التــالي يوضــح   

 : م(2017-2016)نظ املالية لساملصروفات واحلواالت 

 الباب
2016 2017 

 املصروفات احلواالت املصروفات احلواالت

 254,757,230 214,859,405 239,778,650 213,536,361 الباب األول
 8,440,880 8,511,008 2,487,050 2,489,999 الباب الثاني
 263,198,110 223,370,413 242,265,700 216,026,360 اإلمجالي
 %118 %112 النسبة

 

      استمرار تسييل مبالز مرتبات عدد كبري مـن األعضـاء واملـوظفني الـذين

ــدين ،       ــة ، متقاعــ ــاء خدمــ ــلحة " إنهــ ــة باملصــ ــتهم الوظيفيــ ــف عالقــ انتهــ

ــث بلغــف خــالل ســنة       ــوفني " حي  ( 2,447,827)  ــو م 2016اســتقالة ، مت

دينــار ، س انفاقهــا الحقـــا باملخالفــة علــى مكافــآت ومقابــل عمــل إضــايف         

وغريهــا مــن أوجــه األنفــاق األخــرى بــداـل مــن ترجيعهــا إس وزارة املاليــة ،   

دون معاجلـــة ، حيـــث بلغـــف م 2017كمـــا اســـتمر ذات األمـــر خـــالل ســـنة 
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ـــإمجال ـــي القيمــة احملالــة مــن وزارة املالي  ــــــــــ ة حتــى ــــــصلحى املـــــــــة إلــــ

دينار س انفاقهـا يف أوجـه صـرف خمتلفـة      ( 3,927,522)  م 2017سبتمرب 

 . 

    دينـار شـهريـا   ( 29,281)تضمني حواالت مرتبات العاملني باملصـلحة مبلـز

ـــا أنـــه  ( 21)لعـــدد  ـــا تـــبني الحقـ ال تـــربطهم أي عالقـــة وظيفيـــة أو شخصـ

 .بشأنهمات أو معلومات تعاقدية باملصلحة وال تتوفر أي بيان

  يف صــــرف مقابــــل العمــــل اإلضــــايف بقيمــــة امجاليــــة  ــــاوزت  التوســــع

 نظري أعمـال خـالل سـاعات الـدوام الرمسـي باملخالفـة       دينار( 1,527,920)

م 2012لسـنة  ( 10)التنفيذية للقـانون رقـم    الالئحةمن  (128)لن  املادة 

 بشأن عالقات العمل.

   فنــادق حيـــث  ـــاوزت  ارتفــاع معـــدل االلتزامـــات علــى بنـــد اإلقامـــة يف ال

 دينار. (4,972,008)قيمة االلتزامات مبلز 

  اخلاصـة بسـكن مـوظفي املصـلحة مـن خـالل إبـرام         اإل ـارات التوسع يف

ار سكن وظيفي باملخالفـة لقـرار جملـس الـوزراء رقـم      عقد إ ( 82)عدد 

تصــل قيمــة  بشــأن حتديــد ســقف اإل ــارات، حيــث      م2013لســنة  (346)

دينــار شــهريـا ناهيــك عــن عــدم القيــام خبصــم ( 10,000) إس الــبعض منهــا

مــــن ( 141)عــــالوة الســــكن للمســــتفيدين باإل ــــار باملخالفـــــــــة للمــــادة 

ممـا أدى إس ترتيـب   م. 2010لسـنة  ( 12)الالئحة التنفيذيـة للقـانون رقـم    

تـتمكن املصـلحة   وي  دينـار ، ( 2,683,060)التزامات على املصلحة تتجاوز 

املستفيدين مـن تلـك اإل ـارات      أو اإلفصان عن امساء ن من موافاة الديوا

 .مقر بينما ال تتوفر الشروط القانونية يف العقود ( 58)وعددهم 

   وأشــخاص دون ســند قــانوني وال تــربطهم  صــرف مكافــآت ماليــة جلهــات

أي عالقــة وظيفيــة باملصــلحة فضــال عــن ترتيــب التزامــات وأعبــاء ماليــة   

 ك:دون احلاجة هلا ومن أمثلة ذل

 رقم اإلذن القيمة البيان

 26/8 1,5000 صرف مكافآت مالية لعدد  س أشخاص من خارج املصلحة

 25/8 7,500 صرف مكافآت مالية لعدد  س أشخاص من خارج املصلحة
 4/8 2,3000 صرف مكافآت مالية بكتيبة أبوبكر الصديق

 5/8 2,000 صرف مكافآت مالية بكتيبة أرض الصمود

 1/8 24,000 مالية كتيبة الصحراءصرف مكافآت 

 

  يف اخلتاميــة حســاباتها عــدادإ يف املصــلحة تــأخركمــا  ــدر اإلشــارة إس 

 املـالي  النظـام  قـانون  مـن  (23) املـادة  لن  باملخالفة قانونـا احملددة املواعيد

 .م 2003 سنة كان معد ختامي حساب آخر أن حيث للدولة،
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االجتماعيــة رغــم متتعــه بالذمــة     التوســع يف اإلنفــاق علــى صــندوق الرعايــة     -

املاليــة املســتقلة، مــن خــالل قيــام إدارة املصــلحة بتنســيب أعــدد كــبرية مــن          

العــاملني للعمــل بـــه وصــرف مرتبـــاتهم مباشــرة مـــن حســابات املصـــلحة، إس      

ــز مقــر           ــال  هي ــى ســبيل املث ــد مــن املصــروفات األخــرى منهــا عل جانــب العدي

 .دينار (311,825)ة ــــــــــبقيم ة للصندوقــــــــة اإلداريـــــاللجن

ــراكم  - ــها مـــن ســـنة إس أخـــرى دون الـــاد       أرصـــدة  تـ العهـــد املاليـــة وترحيلـ

ــادة      ــه املـ ــف عليـ ــا نصـ ــق مـ ــأنها وفـ ــة بشـ ــراءات القانونيـ ــة   (188)اإلجـ ــن الئحـ مـ

قفلـــة مبلـــز وقـــدره املغـــري ســـابات واملخـــازن حيـــث بلغـــف العهــد  امليزانيــة واحل 

 م(. 2015، 2014، 2013، 2012، 2011)وات دينار وذلك عن السن (526,700)

 االلتزامات واالرتباطات القائمة على املصلحة: 

ــب   ــد ترتيــ ــاءيعــ ــة     أو انشــ ــى الدولــ ــة علــ ــات أو ارتباطــــات ماليــ خــــارج  أي التزامــ

ــة   ــدة بامليزانيـ ــالز املعتمـ ــة حيـــث    التقســـيمات واملبـ ــذ امليزانيـ ــد تنفيـ إخـــالال بقواعـ

حيضر قانون النظام املالي للدولة والئحة امليزانية واحلسـابات واملخـازن وكافـة    

القــوانني اخلاصــة باعتمــاد املوازنــات العامــة للدولــة إنشــاء أي التــزام أو االرتبــاط    

 بنفقــات اال يف حــدود االعتمــاد اجلــائز اخلصــم منــه  وأن االعتمــاد كــاف  ملواجهــة    

النفقات املرتتبة علـى االرتبـاط ، إال أن القـائمني علـى إدارة املصـلحة اصـروا علـى        

( 109)اإلخــالل بــذلك بــأن أنشــئوا  التزامــات وارتباطــات ماليــة تعــدت  يف جمملــها   

مليــون دينــار ممــا تســبب يف حتميــل الدولــة أعبــاء ماليــة إضــافية كــان باإلمكــان   

تنفيـــذ امليزانيـــة والتقيـــد بالتشـــريعات  تفاديهـــا  يف حالـــة مـــا س االلتـــزام بقواعـــد

املنظمـة إلدارة املــال العـام ، ومــن خــالل أعمـال الفحــ  والتـدقيق لعينــة موســعة     

 من تلك االلتزامات واالرتباطات تبني ما يلي :  

بلغــــف مجلــــة االلتزامــــات املقــــدرة حســــب ســــجالت املصــــلحة مبلغـــــا وقــــدره    -

 دينار وفق التصنيف اآلتي:( 109,380,966)

 السنوات القيمة نالبيا
شركات خمتلفة لتوريد "مالبس، أثاث أدوات مكتبية، صيانة، 

 م 2016-م 2013 74,616,918 .مقاوالت عامة، شركات صيانة سيارات، إخل

 م 2016-م 2012 21,027,121 صندوق الرعاية االجتماعية

 م 2016-م 2013 563,825 الشركة العامة للكهرباء

 م 2016-م 2013 868,083 الصحيشركة املياه والصرف 

 م 2016-م 2015 3,011,060 خمتلفة "سكن" مقرات إ ارات
 م2016 1,708,500 كتائب أمنية

 م 2016 –م 2015 560,031 مصروفات صرفف من اجليب اخلاص من موظفي املصلحة

 م2016 –م 2014   477,394 تذاكر سفر لشركات سياحية واخلطوط الليبية، الرباق 

 م 2016-م 2013 4,972,008 فنادق خمتلفة وشركات خدمية وإعالمية

 م 2015 519,226 بدل إجازة

 م 2016،م 2015 1,056,800 مكافآت

 - 109,380,966 اإلمجالي
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         ــة إليهــا ويتأكــد ــد إصــناف دون احلاجــة الفعلي تكليــف شــركات بتوري

ذلك من خالل تواري  تلك التكليفات والـظ تعـود إس سـنوات سـابقة دون     

أن تقوم تلك الشركات بالتوريد الفعلي ودون قيـام املصـلحة بإلغـاء تلـك     

 التكليفات.  

فــة لالئحــة تــبني أن أغلــب التكليفــات جــاءت بطريقــة التكليــف املباشــر باملخال   -

بــالرغم مــن ذلــك  اهــل القــائمون    م2007لســنة ( 563)العقــود اإلداريــة رقــم  

على إدارة املصلحة أعداد وتوقيع عقود إدارية حتفظ حق الدولـة يف حالـة أي   

 نزاع قد يطرأ بني الطرفني.  

ــا  ل القـــائمني علـــى إدارة املصـــلحة بضـــوابط ترتـــب علـــى إخـــال  - التوريـــد ومنهـ

احلصول على التـأمني االبتـدائي والنهـائي إلثبـات جديـة املـورد حيـث ان اغلـب         

الشـــركات الـــظ س تكليفهـــا ي تلتـــزم بالتوريـــد منـــذ عـــدة ســـنوات يف املقابـــل  

 تغافلف املصلحة عن القيام بإلغاء تلك التكليفات.

اء علــى طلــب ومــن خــالل البيــان املعــد واملقــدم مــن إدارة املخــازن باملصــلحة بنــ    -

معاملـة ماليـة    (21)الديوان تبني عدم استالم توريدات و هيزات ل  عـدد  

ن كانــف يف طريقهــا للصــرف لــوال حتفــظ الــديوا  دينــار (17,477,365)بقيمــة 

 -عليها وهي على النحو التالي: 

 البيان القيمة املعاملة املالية

 شتوية ( بدلة6000توريد عدد ) 2,700,000 شركة األندلس الذهبية

 ( شعار كاب20000توريد عدد ) 620,000 شركة اإلطراء الفريد السترياد األثاث واملنسوجات

 ( معطف3000توريد عدد ) 1,545,000 شركة اإلتقان الفائق السترياد املالبس

 ( بنطلون وقمي 4000توريد عدد ) 500,000 الديكور الراقي السترياد املالبس

 ( بدلة شرفية7000توريد عدد ) 4,060,000 شركة األندلس الذهبية

 ( معطف وقمي 5000توريد عدد ) 3,075,000 شركة الشرق األوسط

 ( بالطو رجالي4000توريد عدد ) 800,000 شركة األضواء املشرقة السترياد األثاث

 ( بالطو رجالي4000توريد عدد ) 800,000 شركة النجوم اخلمس السترياد املالبس

 ( فانيليا شتوية12000توريد عدد ) 660,000 املبدعة السترياد السيارات واألمن والسالمة.شركة احللول 

 ( خزانة46توريد عدد ) 228,850 شركة املرياد للتجهيزات

 ( رافعات شوكية4توريد عدد ) 398,000 شركة املنتصر ملعدات الور 

 ( بدلة شتوية3000توريد عدد ) 1,260,000 شركة أويا الليبية السترياد املالبس

 ( آلة تصوير72توريد عدد ) 396,000 شركة الواحة للقرطاسية

 توريد أحبار وكروت 18,200 شركة تطوير السترياد أجهزة احلاسوب

 توريد أجهزة السلكية 26,515 شركة اليقني لتقنية وخدمات املعلومات

 توريد أجهزة حاسوب 4,965 شركة املسار للحاسبات

 توريد اجهزة حاسوب وحرب طابعة 43,050 الرقمية لألجهزة االلكرتونيةشركة اإلشارة 

 توريد طابعات وحرب 301,650 شركة اإلشارة الرقمية لألجهزة االلكرتونية

 توريد جهاز حاسوب وملحقاته 10,395 شركة مفازة خلدمات احلاسب االلي

 وملحقاتهتوريد جهاز حاسوب  14,280 شركة مفازة خلدمات احلاسب االلي

 توريد حرب طابعات 15,460 شركة مفازة خلدمات احلاسب االلي

  17,477,365 اإلمجالي
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ومـن خــالل معاينـة بعــض التوريـدات والتجهيــزات ميـدانيـا تبــف للـديوان عــدم       -

ــمنته       ــا تضـ ــدولي خبـــالف مـ ــبها الـ ــار سـ ــارك مطـ ــز مجـ ــز مركـ صـــحة  هيـ

 دينــار (398,520)مســتندات املعاملــة املاليــة املتعلقــة باملوضــوع والبــالز قيمتهــا     

رك كمــا تبــث للــديوان مــن خــالل املعاينــة امليدانيــة عــدم تســلم مديريــة مجــا    

فزان وصندوق الرعايـة االجتماعيـة العـدد الكامـل للبيـوت اجلـاهزة حسـب مـا         

ــ ــا     وهـ ــالز قيمتهـ ــة والبـ ــة املاليـ ــتندات املعاملـ ــث  ( 573,000)وارد مبسـ ــار حيـ دينـ

 حتفظ الديوان على تلك املعامالت قبل الشروع يف إمتام إجراءات الصرف.  

 بعــض اجلهــات  قصــور املصــلحة يف معاجلــة وإحالــة املبــالز املســتحقة لصــاا     -

 دينـار، ( 563,825)العامـة للكهربـاء    العامة، ومنهـا علـى سـبيل املثـال )الشـركة     

 دينار. (868,083)الشركة العامة للمياه 
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 الصناديق السياديةالفصل الثاني: 

  املؤسسة الليبية لالستثمار
 وأعيـد  م2006 لسـنة  (205) رقـم  قـرار  مبوجـب  لالسـتثمار  الليبيـة  املؤسسة تأسسف

 م2008 لســنة (184) رقــم والقـرار  م2007 لســنة (125) رقــم القـرار  مبوجــب تنظيمهـا 

 اســتثمار لغــرض اســتثمارية، ماليــة كمؤسســة م2010 لســنة( 13) رقــم والقــانون

 ومبـا  واالقتصـادية  املاليـة  اجملـاالت  خمتلف يف والداخل اخلارج يف الليبية األموال

 املاليـة  العوائـد  أفضـل  وحتقيـق  وتنويعهـا  الوطين االقتصاد موارد تنمية يف يساهم

 الوطين.   لالقتصاد دعمـا

عنــد  م23/3/2007مــن  اعتبــاراالفعلــي  االســتثماريوقــد باشــرت املؤسســة نشــاطها   

ــة احملالــة   اســتالمها ــا املركــزي يف ســنة     ملواردهــا النقدي ، م2007مــن مصــرف ليبي

الشــركات واحملــافظ الــظ ألــف إس املؤسســة الليبيــة  املتمثلــة يفومواردهــا العينــة 

 مبوجب قرار التأسيس.

 البيان القيمة بالدوالر

 صايف املوارد النقدية )اجملنب( 48,226,381,390

 موارد عينية 14,582,526,301

 اإلمجالي  62,808,907,691
 

ــزي      ــا املركـ ــاب املؤسســـة مبصـــرف ليبيـ ــه اس حسـ ــز الـــذي س حتويلـ ــل املبلـ وميثـ

ــابقـا(املؤرخ يف       ــة )سـ ــة للماليـ ــعبية العامـ ــة الشـ ــاب اللجنـ ــذا خلطـ  م،7/2/2007تنفيـ

مليــار ( 33.564)مببلــز  م31/12/2006والــذي يــن  علــى حتويــل رصــيد اجملنــب يف   

ـا بشـهر، هـذا وقـد س    ، باإلضافة اس التحويـل الشـهري لرصـيد اجملنـب شـهر     دوالر

ــز   ــل مبل ــة العامــة عــن ســنظ     (2,456,172,354)حتوي  م2007/2008دوالر اس اخلزان

ــاب ا    ــن حســـ ــة مـــ ــه اس املؤسســـ ــز الـــــذي س حتويلـــ ــايف املبلـــ ــبح صـــ ــب ليصـــ جملنـــ

  -العينية: وفيما يلي بيان باملوارد ، دوالر (48,226,381,389)

 القيمة بالدوالر البيان 

 7,766,863,719 طويلة املدىاحملفظة االستثمارية 

 5,097,189,069 ملفظة ليبيا أفريقيا

 836,485,146 شركة االستثمارات النفطية

 881,385,498 الشركة الليبية لالستثمارات اخلارجية 

 602,869 جملس االستثمارات الليبية باخلارج

 14,582,526,301 اجملموع

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

159 

 

 نتيجة نشاط املؤسسة

 (517,063,231)بقيمـــة  م31/12/2016ة نشـــاط املؤسســـة أرباحـــا يف ـــــرت نتيجـــــأظه

الحــظ ي لالســتثمار( مــع حجــم األمــوال املوظفــة   )الــربحدوالر ومبقارنــة العائــد  

اجلـدول التـالي يوضـح األربـان احملققـة خـالل       و بشـكل غـري مرضـي،    العائـد تدني 

 -األمريكي: بالدوالر املالية السابقة سنوات ال

 2016ربان أ 2015ربان أ 2014ربان أ 2013أربان 

830,389,425$ 547,980,890 $ 323,314,217 $ 517,063,231 $ 

 

مببلـــــــز م 31/12/2016بلـــــــز حجـــــــم أصـــــــول املؤسســـــــة الليبيـــــــة لالســـــــتثمار يف

   وتفصيله كما باجلدول التالي: دوالر (68,011,902,442)

 بالدوالر القيمة املوجودات

 21,348,163,843 احكمه وما يفالنقدية 
 8,202,584,083 ىأخر وأرصده مدينةذمم مدينة 

 9,156,041,866 موجودات مالية متاحة للبيع
 1,783,795,766 مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل استثمارات

 32,000,000 االستحقاق حتى تاري موجودات مالية ملتفظ بها 
 1,023,073,441 والتسهيالت االئتمانيةملفظة القروض 

 24,857,059,185 وحليفةيف شركات تابعة  استثمارات
 1,069,614,577 الغري دىل استثمارات

 369,962,028 مشروعات حتف التنفيذ
 168,556,853 موجودات غري ملموسة
 1,050,800 موجودات ثابتة بالصايف

 68,011,902,442 مجالي املوجوداتإ
 

ــتثمار يف     ــان باالسـ ــم توظيـــف كـ ــابق أن أكـــرب حجـ ويالحـــظ مـــن اجلـــدول السـ

ومــن ثــم النقديــة ومــا يف حكمهــا    %(،36.5)الشــركات التابعــة واحلليفــة بنســبة  

وحيث أن األخرية تعـد مـن    %(،13) وموجودات مالية متاحة للبيع %(،31)بنسبة 

 أكثر االستثمارات خماطر فمن املفرتض أن حتقق عوائد جمزية.

استخراج البيانات واالرصدة الواردة اعـاله مـن القـوائم والكشـوفات املقدمـة       س -

 من ادارة املؤسسة حيث يسجل الديوان باخلصوص التحفظات التالية:

 ميزانيــات بإعــداد هلــا التابعــة والشــركات لالســتثمار الليبيــة املؤسســة تقــم ي -

 القـانون  خيـالف  وهـذا  احلاليـة  والسـنة  السـابقة  املاليـة  السنوات خالل جممعة

 .(254) املادة لن  وفقا التجاري النشاط بشأن 2010 لسنة( 23) رقم

ــادقات  - ــإجراء املصــ ــة بــ ــم املؤسســ ــدة  ي تقــ ــاباألرصــ ــاهمات   تحســ ــاري املســ جــ

وذلــك للتأكــد مــن صــحة األرصــدة الظــاهرة يف   والدائنــة،املدينــة واألرصــدة 
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ــالي فــإن الرصــيد الظــاهر يف دفــاتر    ،م31/12/2016نهايــة  املؤسســة يعـــرب   وبالت

    فقط.عن وجهة نظر املؤسسة 

ــنة      - ــن سـ ــة عـ ــابات املؤسسـ ــن فحـــ  حسـ ــديوان مـ ــتمكن الـ ــة  م2017ي يـ نتيجـ

املتعلقـــة بالســـنة  اليوميـــة لقصـــور اإلدارة املاليـــة باملؤسســـة يف ادخـــال القيـــود 

املنظومة وكذلك مـذكرات تسـوية املصـارف ويرجـع السـبب       يف م2017املالية 

احملاسـبة اس توقـف عمـل منظومـة أسـعار الصــرف      حسـب رسـالة رئـيس قسـم     

ووجــود بعــض املشــاكل يف املنظومــة    (BLOOMBERG)يف األســواق العامليــة  

 عنــه احملاســبية فضــاـل عــن ذلــك االنقســام احلاصــل أنــداك باملؤسســة ممــا نــتج   

 ايقاف عن الفح  للسنة املالية املذكورة.

وفيمــا يلــي نتــائج تقيــيم ومتابعــة أهــم عمليــات توظيــف أمــوال املؤسســة حتــى           

 - م:31/12/2016

 م31/12/2016الرصيد يف  البيان

 $ 2,330,086,327 نقدية باملصارف 

 $ 495,423,599 ارصدة املصارف اجملمدة بالعمالت املختلفة

 $ 19,018,077,516 الودائع

 املختلفةالودائع اجملمدة بالعمالت 

17,212,031,885 $ 

32,934,856 € 

20,630,529 £ 

 

ــع وأســهم وســندات          ــة اجملمــدة باخلــارج يف شــكل ودائ بلغــف قيمــة االمــوال الليبي

مليــار دوالر أمريكــي وتقــدر خســائر    (33)بنحــو  وملــافظ وصــناديق اســتثمارية 

مليــون دوالر أمريكــي ســنويا نتيجــة لــدفع الفوائــد       43تتجــاوز التجميــد مببلــز  

االمـــر الـــذي يتطلـــب  ،أمـــوال املؤسســـة الليبيـــة املودعـــة فيهـــاالســـالبة للمصـــارف 

ــة ب   ــة  اجملتمــع الــدولي  التواصــل مــع  االســراع يف الــاذ اجــراءات جدي بشــأن محاي

ــة باخلــارج مــن الت     ــة الليبي ــذوبان آأصــول الدول ــاء علــى    كــل وال  مــن خــالل االبق

 .محاية االصول من اية خسائر مالية مع التجميد

      -االستثمار يف األوراق املالية: 

 البيان اإلدارة $تكلفة االستثمار  % $القيمة السوقية  $ ( اخلسارة )الربح أو %

15- -1,330,408,041 7,204,606,452 56 8,535,014,494 
حسب تقرير 

 إدارة االستثمار

 األسهم

35- 
1,001,687,774       

- 

1,813,429,285 19 2,815,117,059 

حسب تقرير 

 إدارة االستثمار

صناديق 

 وملافظ

85- 
31/12/2016 

1,909,894,882    

336,897,550 15 2,246,792,431 

حسب قائمة 

 املركز املالي

 عقود اخليار

3- 53،101،784 1،446،898،216 10 1,500,000,000 

حسب قائمة 

 املركز املالي

السندات 

 الدخل الثابف

- - 

20,000,000  

 األمسية القيمة
0.1 

20,000,000  
 القيمة األمسية

حسب الكشف 

 املقدم من املالية

سندات 

  ارية

28- 4,188,888,913 - 10,821,831,503 100 15,116,923,984 
 اإلمجالي
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ــوحظ - ــة   لـ ــرق بقيمـ ــود فـ ــهم    دوالر بـــني( 56,070,141) وجـ ــاب أسـ ــيد حسـ رصـ

والرصــيد دوالر ( 8,479,944,353)والبــالز الشــركات الظــاهر بــالقوائم املاليــة  

 .دوالر (8,535,014,494)الظاهر بالكشف املقدم من إدارة االستثمار بقيمة 

ــبني - ــود تـ ــدد وجـ ــن عـ ــناديقال مـ ــو صـ ــتثماريةاال افظاحملـ ــا سـ ــوقية قيمتهـ  السـ

 املخصـ   وإطفـاء  زيـادة  ويـتم  متفاوتـة  السوقية قيمتها أخر بعضالو( صفر)

 .(السوقية القيمة) التقييم حسب

لينــا مــن قبــل إلكشــوفات التحليليــة احملالــة بــني اتــبني وجــود فروقــات كــبرية   -

إدارة االستثمار واإلدارة املالية لألسهم والصناديق واحملـافظ واملبـالز الظـاهرة    

وعلـــــى ســـــبيل املثـــــال ال احلصـــــر  م31/12/2016يف قائمـــــة املركـــــز املـــــالي يف 

 -(: )الصناديق واحملافظ االستثمارية

الكشف املقدم من إدارة 

 االستثمار عن نفس التاري 
الكشف املقدم من اإلدارة املالية 

 عن نفس التاري 
قائمة املركز املالي يف 

31/12/2016 

2,815,117,059 2,555,593,072  2,868,614,616 
 

ــا عــدم التنســيق واملطابقــة بــني اإلدارات املــذكورة         ممــا ســبق عرضــه يتضــح جلي

ات والــظ كـان مــن  قـ سـتثمار( والــذي أدى اس تلـك الفرو  وإدارة اال املاليـة، )اإلدارة 

 .  املمكن تالفيها بإجراء املطابقات الدورية

 -القروض: 

 رصـــيد  م31/12/2016 يف لالســـتثمار الليبيـــة للمؤسســـة املاليـــة القـــوائم أظهـــرت

 القــروض أقســاط قيمــة بلغــف حــني يف دوالر، (1,023,073,441) بقيمــة القــروض

 (،2,431,941,943) وقــــــدره مبلــــــز القــــــروض هــــــذه علــــــى املســــــتحقة والفوائــــــد

 -القروض:  تلكل بيان التاليو التوالي على دوالر( 1,836,499,592)

 املستفيد
تاري  منح 

 القرض
 قيمة القرض

املسدد حتى 

31/12/2016 

االقساط املستحقة 

حتى 

31/12/2016 

وضعية 

 القرض

املؤسسة الوطنية 

 متعثر 194,556,231 558,805,000 1,200,000,000 م03/08/2008 للنفط

 متعثر 1,100,000,000 -- 1,100,000,000 م01/06/2010 وزارة املالية

 اإلمناء صندوق

 متعثر 500,000,000 -- 500,000,000 م31/08/2010 االقتصادي

ملفظة ليبيا 

 متعثر 320,000,000 -- 320,000,000 م01/07/2010 أفريقيا لالستثمار

شركة الب 

 متعثر 7,555,574 -- 25,185,246 م23/08/2012   جرين

شركة بروب 

 متعثر 16,495,000 -- 16,495,000 م11/04/2008 إنفسف
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تــبني أن معظــم هــذه القــروض هــي قــروض متعثــرة وبعضــها اســتحقف منــذ       -

ســــنوات ســــابقة وي تلتــــزم اجلهــــات املســــتفيدة مــــن هــــذه القــــروض بســــداد   

 ةض املمنوحــوالقــر رصــيد يشــكلاألقســاط وال الفوائــد املســتحقة عنهــا. كمــا 

إمجـــالي القـــروض حيـــث بلـــز  األكـــرب احلصـــة للمؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط

للـنفط وقـرض    الوطنيـة  مشروعات النفط )قرض املؤسسـة املمنوحة لتطوير 

 %(70)مـا نسـبة   تقريبــا  ميثـل  أي مـا  مليـار دوالر   (2.3)املالية( ما قيمته  وزارة

 .القروض إمجاليمن 

الليبيـــة لالســـتثمار بتكـــوين خمصصـــات خاصــــة      عـــدم قيـــام إدارة املؤسســـة    -

 بالقروض.

 -استثمارات يف شركات تابعة وحليفة: 

ــت    ــيد اســ ــز رصــ ــة يف   بلــ ــة وحليفــ ــركات تابعــ ــز  م31/12/2016ثمارات يف شــ مببلــ

مــن إمجـــالي قائمــة املركـــز   ( %36.5)نســـبته  مــا  دوالر وميثــل  (24,857,059,185)

 -واجلدول التالي يوضح ذلك:  التاري املالي يف ذات 

 الوزن النسيب القيمة بالدوالر املساهمة البلد األصول

 %34.27 8,517,583,825 %100 ليبيا املدى طويلة االستثمارية احملفظة

 واالستثمار للتنمية اللييب الصندوق
 الداخلي

 %31.52 7,834,566,762 %50 ليبيا

 %20.87 5,187,189,069 %100 ليبيا لالستثمار أفريقيا ليبيا ملفظة

 لالستثمارات الليبية الشركة
 اخلارجية

 %8.30 2,063222,169 %100 ليبيا

 %3.77 938,147,875 %85 هولندا النفطية االستثمارات شركة

 %0.65 162,500,000 %16.25 البحرين األول الطاقة مصرف

 %0.45 112,500,000 %25 ليبيا لألمسدة النروجية الليبية الشركة

 %0.07 18,635,874 %100 بريطانيا لندن- كروس مابل

 %0.07 18,000,000 %10 البحرين دريل مينا شركة

 %0.02 4,542,631 %45 ليبيا املياهو للطاقة الواحات شركة

 %0.001 163,970 %100 بريطانيا داليا شركة

 %0.00 3,876 %100 مالطا ايرتان شركة

 %0.00 3,134 %100 هولندا اكاكوس

 %100.00 24,857,059,185 اإلمجـــــالي

 

عنــد املقارنــة مــا بــني تقريــر إدارة املســاهمات والقــوائم     تــبني وجــود الفروقــات   -

ــال يف كـــــل مـــــن راس م31/12/2016املاليـــــة يف  ــة املـــــدى   مـــ احملفظـــــة طويلـــ

ملفظـــة ليبيـــا افريقيـــا وهـــي  والشـــركة الليبيـــة لالســـتثمارات اخلارجيـــة  و

 - كالتالي:
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 اسم املساهمة

رأس املال يف تقرير إدارة 

 م31/12/2016 املساهمات

القوائم رأس املال يف 

املؤسسة املالية ب

 م31/12/2016

نسبة املساهمة 

املؤسسة 

 التقرير

نسبة مساهمة 

املؤسسة 

 القوائم املالية

احملفظة 

 طويلة املدى
4,453,601,503$ 8,517,583,825$ 100% 100% 

ملفظة ليبيا 

 افريقيا
4,254,226,517$ 5,187,189,069$ 100% 100% 

 

 -الغري: لدى  استثمارات

 رصــيد ويتمثــل دوالر (1,069,614,577) بقيمــة الغــري لــدى اســتثمارات رصــيد بلــز 

 إدارتهـا  اخلارجيـة  لالسـتثمارات  الليبية الشركة تتوس الظ األموال يف البند هذا

 وبيانهـــا املؤسســـة، ملـــك تلـــك االســـتثمارات لالســـتثمار الليبيـــة املؤسســـة لصـــاا

 -كالتالي: 

 البيان )دوالر(القيمة 

 لندن –عقارات  455,861,377

 مصر –اخلارجية  االستثماراتمشروعات شركة  568,703,790

 فرنسا –شركة كيونتا اإلعالمية  32,810,191

 )الفيكو( بإسبانيامبنى السفارة الليبية  –شركة مارغريف  12,239,219

 مجالياإل 1,069,614,577
 

  -التنفيذ:  حتف مشروعات

 مبلـز  م31/12/2016 يف املاليـة  السـنة  نهايـة  يف التنفيـذ  حتـف  مشـروعات  رصيد بلز

ــدره ــادة أي دوالر (369,962,028) وقــ ــدرها بزيــ ــن دوالر (4,128,321) وقــ ــنة عــ  الســ

ــة ــروفات   املاليـ ــة يف املصـ ــة املؤسسـ ــل حصـ ــابقة وتتمثـ ــة السـ ــة  الدوريـ والرأمساليـ

ــذها اجلــاري النفطيــة االستكشــافية للمشــروعات ــا،  تنفي  املشــاريع هــذه وانبليبي

يف  القــاهرة القــوة إعــالن الــبالد شــهدتها الــظ األزمــة نتيجــة العمــل عــن متوقفــة

 .اآلن إس النفطية العمليات مجيع وتوقففم 2014 يوليو

 التنظيم الداخلي ونظم الرقابة 

عمــال مكاتــب متثيــل املؤسســة يف اخلــارج وبعــض الشــركات التابعــة أاســتمرار  -

 بلنــدن،مكتــب داليــا  مالطــا،هلــا وعلــى ســبيل املثــال )مكتــب متثيــل املؤسســة يف   

طويلــة املــدى( االســتثمارية واحملفظــة  افريقيــا،مكتــب متثيــل ملفظــة ليبيــا  

ــرار   ــدور القـ ــن صـ ــالرغم مـ ــك بـ ــم وذلـ ــنة ( 3) رقـ ــاري   2017لسـ  20/7/2017بتـ

بشـــأن إعـــادة عمـــل   لالســـتثماروالصـــادر عـــن جملـــس إدارة املؤسســـة الليبيـــة  

 ، مقراتها الرئيسية يف ليبياالشركات واحملافظ التابعة للمؤسسة اس

علـــى مصـــاريف هـــذه املكاتـــب تـــبني أنهـــا تكلـــف املؤسســـة   االطـــالعمـــن خـــالل  -

ســنويا هــذا فضــال علــى العــدد الكــبري        ةطائلــ والشــركات التابعــة هلــا مبــالز    

ــك      ــائف يف تلـ ــاغلي الوظـ ــن شـ ــوظيفي مـ ــادر الـ ــذي للكـ ــب، والـ ــس  املكاتـ ال يعكـ

 احلاجة احلقيقية هلذه املكاتب من العنصر البشري.
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عدم وجود دليل احلوكمـة يـنظم مهـام ومسـؤوليات جملـس االدارة والفصـل        -

ومبــا ال  التابعــة للمؤسســة والشــركات بــني جملــس االدارة واملــدير التنفيــذي 

   ازدواجية يف األداء أو إخالل يف أنظمة الضبط الداخلي باملؤسسة. ثحيد

 اكتـوبر  وحتـى  م2014بالكامـل منـذ منتصـف     العمـل  عـن توقف إدارة املخـاطر   -

علـــى الـــرغم مـــن أهميتهـــا يف الـــدور املنـــاط بهـــا يف متابعـــة اســـتثمارات   م2017

 واخلارج. بالداخل املؤسسة

صدور الئحة شؤون املوظفني املعمـول بهـا يف املؤسسـة الليبيـة لالسـتثمار مـن        -

 للمؤسســـة،املـــنظم  (13)قـــانون رقـــم رئـــيس جملـــس اإلدارة باملخالفـــة للقبـــل 

الــذي نــ  علــى أن ذلــك مــن اختصــاص جملــس اإلدارة ويكــون اعتمادهــا مــن   

 وجــدول الئحــة التــدريب واإليفــادوينطبــق نفــس االمــر علــى  لــس األمنــاء جم

 .  املرتبات

املرتب األساسي كمرتب صايف عنـد إبـرام عقـود املـوظفني ممـا ترتـب        احتساب -

يف قيمــة املرتــب األساســي عــن القيمــة احملــددة يف جــدول املرتبــات    زيــادةعليــه 

 املعتمد من جملس األمناء.

 ضـعف الـدورة املاليـة بشـكل خيـل بنظـام الرقابـة الداخليـة حيـث يقـوم          لوحظ  -

م املعـــامالت املاليـــة مـــن اعـــداد اذن الصـــرف اس اصـــدار  قســـم املـــدفوعات بإمتـــا

الصــك هـــذا باإلضـــافة اس املشـــاركة يف عمليـــة الـــدفع االلكرتونيـــة بواســـطة  

املطابقة واجلـزء الوحيـد مـن العمليـة الـظ ي يشـارك هـو        و السويففمنظومة 

   التصديق.

ــز  - ــل مبلــ ــاري      ( 700,000) س حتويــ ــا بتــ ــة يف مالطــ ــب املؤسســ ــورو إس مكتــ يــ

ــنة     م07/12/2016 ــع لسـ ــع الرابـ ــن الربـ ــاريف املكتـــب عـ دون  م،2016مقابـــل مصـ

إلذن الصـرف  ة الـديوان  وعنـد مطالبـ   الداخليـة، مراجعتها من مكتـب املراجعـة   

اخلــاص باملعاملــة املاليــة ي يــتم موافاتنــا بــه حبجــة أن املعاملــة موجــودة لــدى   

الداخليـــة مـــن املراجعـــة  العتمادهـــارئـــيس جملـــس اإلدارة واملـــدير التنفيـــذي 

   .)الحقـا أي بعد الصرف( وهذا خيالف التشريعات املالية النافذة باخلصوص

مليــــون دوالر يف ( 1,169,969)بلغــــف مصــــروفات الســــفر واملبيــــف مــــا قيمتــــه   -

عــن %( 97)ألــف دوالر وبنســبة زيــادة   (574,792)بزيــادة قــدرها  م31/12/2016

 (241) عــدد 2016قــرارات االيفــاد لســنة ة املاليــة الســابقة، هــذا وقــد بلغـف  السـن 

قرار جلها كان خـالل الربـع الرابـع مـن     ( 305)عدد  م2017قرار ايفاد ويف سنة 

األمــر الــذي يتضــح معــه توســع إدارة املؤسســة يف مهمــات   %77الســنة وبنســبة 

ــبقـا       ــة مســ ــط ورؤى مدروســ ــود خطــ ــدون وجــ ــدريب وبــ ــرامج التــ ــاد وبــ اإليفــ

املوفــدين بتقــديم تقريــر عــن املهمــة  امقيــ باخلصــوص، هــذا وناهيــك عــن عــدم

 باخلصوص. املالية وهذا خيالف اللوائح
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 بدولة مالطا مكتب املؤسسة الليبية لالستثمار
 تبني التالي: م2017من خالل متابعة املكتب خالل العام 

قـرار جملـس إدارة    مبوجـب  LIA Advisoryس تكليـف مـديرـا عامــا للشـركة      -

ــة لالســتثمار    ــم املؤسســة الليبي ــل ان تكتمــل إجــراءات   م 2015لســنة  (16)رق قب

تأســيس الشــركة وإصــدار القــانون املــنظم لنشــاطها بعــد أن س حتــوير املكتــب  

 مبوجـب  (LIA Advisory (Malta) Ltd)مسـمى   حتـف  املـذكور اس شـركة  

 (16)القـــرار رقـــم  م بتعوووديل2015لســـنة  (32)قـــرار جملـــس إدارة املؤسســـة رقـــم 

 .املؤسسة باخلارج مكتب إنشاء بشأن م2014 لسنة

ــوفر كافــة املســتندات وضــوابط        - عــدم وجــود دورة مســتندية حبيــث تضــمن ت

تنفيـــذ كافـــة املعـــامالت املاليـــة، حيـــف تـــبني مـــن خـــالل املتابعـــة بـــأن كافـــة   

 اإللكرتوني(. الربيداملعامالت يتم تنفيذها من واقع قناة االتصال )

ــا األخـــرى كالتـــأمني  - الصـــحي ومصـــاريف  لضـــع مرتبـــات املـــوظفني واملزايـ

الدارســـة وبـــدل اهلـــاتف والنقـــل والســـكن اس موافقـــة رئـــيس جملـــس إدارة        

 املؤسسة الليبية لالستثمار ودون وجود لوائح منظمة لنشاط الشركة.

 عدم إطالع الديوان على كشـف احلسـاب اجلـاري اخلـاص بالشـركة املفتـون       -

ــة      يف االحتــاد ببنــك ــه كاف ــتم مــن خالل ــظ ت ــة وال التحــويالت  اململكــة األردني

 املصرفية املتعلقة بالشركة.

ــرف مكافـــ   - ــتم صـ ــتثمار     آيـ ــة لالسـ ــة الليبيـ ــاء للمؤسسـ ــس األمنـ ــة جمللـ ت ماليـ

وجملــس إدارة املؤسســة بشــكل شــهريا وبالعملــة األجنبيــة )اليــورو( بنــاء  علــى    

بشــأن م 2015لســنة ( 24)قــرار جملــس إدارة املؤسســة الليبيــة لالســتثمار رقــم   

كمــا تــبني  ،ت جملــس األمنــاء واإلدارة خــارج ليبيــاآاملوافقــة علــى صــرف مكافــ

دينـار، وذلـك    (40,000)مبلغني ماليني وبقيمـة إمجاليـة تعـادل    )ن أ بـ( تقاضي 

ــة أخــرى بصــفته املــدير التنفيــذي،        بصــفته رئــيس جملــس اإلدارة ومــن ناحي

صــرف تلــك املبــالز  بشــأن وحيــث أن تلــك اإلجــراءات تعــد مــن املخالفــات املاليــة 

 جنبية.بالعملة األ

يــورو  ( 13,000)س صــرف مبــالز ماليــة لــبعض األشــخاص بقيمــة إمجاليــة        -

مقابــــل تقــــديم استشــــارات قانونيــــة لــــ  جملــــس إدارة املؤسســــة الليبيــــة  

وي يتحصل الديوان علـى طبيعـة تلـك األعمـال     م 2015لالستثمار خالل العام 

 الظ أسندت إليهم ونتائج متابعتها.

املكتــب مبالطــا خــالل   طمبــالز ماليــة لتســيري نشــا  تــبني أن مــا س إنفاقــه مــن    -

يــورو ، وقــد زاد حجــم اإلنفــاق املــذكور خــالل ( 2,500,035)مبلــز م 2015العــام 

ــا مـــا س صـــرفه مـــ  ( 3,606,940) اس مبلـــز م 2016العـــام  مبـــالز  نيـــورو ، بينمـ

ــام      ــالل العـــ ــتثمار خـــ ــة لالســـ ــة الليبيـــ ــاا املؤسســـ ــة لصـــ ــز م 2015ماليـــ مبلـــ
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) اس مبلـــز م 2016و ، كمـــا زاد مبلـــز الصـــرف خـــالل العـــام يـــور ( 3,372,486)

يورو ، وحيث أن كـل تلـك املبـالز املنفقـة علـى مكتـب مالطـا إمنـا          ( 3,981,274

ــى مســتوى إدارة املؤسســة الليبيــة بصــفة         هــي زادت مــن حجــم املصــروفات عل

 عامة بسبب إنشاء مكتب مناظر لنشاط املؤسسة بطرابلس .

ــب املــذكور دون     لــوحظ تقاضــي بعــض األشــخاص    - ــابعني للمكت ــاتهم الت ملرتب

 مالطا(.)تواجدهم بدولة املقر 

   القابضة شركة االستثمارات النفطية
م 2010لسـنة   (13)أصدر مـؤمتر الشـعب العـام )سـابـقا( قـانون رقـم       م 28/01/2010يف 

بتنظـــيم املؤسســـة الليبيـــة لالســـتثمار، والـــذي مبوجبـــه انتقلـــف ملكيـــة شـــركة   

؛ حيـث نصـف املـادة    ل إس املؤسسـة الليبيـة لالسـتثمار   النفطية بالكاماالستثمارات 

من هذا القانون على أن )تعـد ملـكـا للمؤسسـة األمـوال واجلهـات التاليـة: وس       ( 16)

جـدير  بالـذكر أن   و ذكر شركة االستثمارات النفطيـة مـن بـني تلـك اجلهـات(،     

ــاهمني املؤسســـني وهـــ     ــم املسـ ــازال باسـ ــارج مـ ــة تســـجيل الشـــركة باخلـ م )املؤسسـ

الوطنيــة للــنفط، والشــركة الليبيــة لالســتثمارات اخلارجيــة، واملصــرف اللــييب     

اخلــارجي(، حيــث تشــري بعــض املراســالت الــظ تســنى للجنــة االطــالع عليهــا، بــأن    

 هناك ملاذير حول نقل امللكية من عدمها.  

 القوائم املالية للشركة 

كة االســتثمارات النفطيــة اجلــدول التــالي يلخــ  القــوائم املاليــة اجملمعــة لشــر 

 )املبالز باأللف يورو(: O.H.N.Vالقابضة 

 

 

 م 2016 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 انـــــالبي

  صـــــــــــــــــــــــــــولاأل

 885,794 923,731 999,995 1,155,019 1,052,816 1,199,426  ثابتةاألصول ال

 341,535 331,367 170,229 206,588 268,186 471,609 نقديةال

 695,085 512,596 735,696 825,618 785,457 797,159 املدينون

  اخلصـــــــــــــــــــوم

 796,948 587,411 578,022 91,165 274,839 263,603 حقوق امللكية

 _ _ _ 605,084 605,084 605,084 جلطويلة األالقروض ال

 354,010 314,854 420,804 568,610 546,762 541,509 القروض القصرية األجل

 1,186,019 778,216 830,184 843,096 918,223 1,212,943 الدائنون

  الدخـــــــــــل

 5,452,890 6,523,884 10,452,397 10,598,563 11,418,849 9,149,939 يراداتاإل

 5,376,934 6,522,067 10,588,168 10,767,698 11,404,633 9,267,355 صروفاتامل

 75,956 1,817 (133,771) (169,135) 14,216 (117,421) نتيجة النشاط
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ليبيـة  لسـنة بشـأن تنظـيم املؤسسـة ال    ( 13)على الرغم من صدور القـانون رقـم    -

لــــف ملكيــــة شــــركة االســــتثمارات النفطيــــة  لالســــتثمار ، والــــذي مبوجبــــه آ

مـن القـانون    (16)بالكامل إس املؤسسة الليبية لالستثمار مبوجـب أحكـام املـادة    

اء املســـاهمني الســـابقني اعـــاله اال ان تســـجيل الشـــركة باخلـــارج مـــازال بأمســـ

جملــس االدارة للشــركة بــان البقــاء علــى هــذه الوضــعية       كمــا أفــاد رئــيس   

أحراج ـا كـبري ا للشـركة أمـام املصـارف واملـراجعني،       املتأرجحة، هـو مـا يسـبب    

ــافة الـــي عـــدم انعقـــاد         ــافة إس كافـــة األطـــراف ذات العالقـــة(، باإلضـ باإلضـ

منــذ   OHNVاجلمعيــة العموميــة لشــركة االســتثمارات النفطيــة القابضــة      

 األمر الذي حال دون اعتماد ميزانياتها.   م 2005سنة 

ــس إدارة شــركة االســتثما     - ــة القابضــة علــى   حصــول أعضــاء جمل رات النفطي

 أكثر من عضوية يف جمالس إدارات الشركات التابعة هلا.

 
 صرف مكافـآت ألعضـاء جملـس اإلدارة دون إذن أو اعتمـاد مـن اجلهـة املخولـة        -

 وهي املؤسسة الليبية لالستثمار.

ادارة الشركة مبوافاة الـديوان مبحاضـر اجتماعـات جملـس االدارة      عدم قيام  -

ــيم    ــتم تقيـ ــث يـ ــرية     حبيـ ــة سـ ــس االدارة حبجـ ــذلك جملـ ــر وكـ ــك احملاضـ تلـ

مــن  (4)الفقــرة رقــم  (46)املعلومــة األمــر الــذي يعــد خمالفــة لــن  املــادة رقــم  

 بشأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة.  م 2013لسنة ( 19)القانون رقم 

عدم وجود دليل احلوكمـة يـنظم مهـام ومسـؤوليات جملـس االدارة والفصـل        -

ال  ومبــا التابعــة للشــركة والشــركات واملــدير التنفيــذيبــني جملــس االدارة 

يف أنظمة الضـبط الـداخلي، حيـث تـبني أن      ازدواجية يف األداء أو إخالل ثحيد

هـو أيضـا يشـغل رئـيس      OHNVكل عضو جملس إدارة يف الشركة القابضة 

ــد      ــع قواعــ ــارض مــ ــذي يتعــ ــر الــ ــا األمــ ــة هلــ جملــــس إدارة للشــــركات التابعــ

 .  احلوكمة

عقــدة للشــركة مــن حيــث عــدد الشــركات التابعــة هلــا، فمــن خــالل  اهليكلــة امل -

تبني وجود العديد من الشـركات ال جـدوى مـن وجودهـا،      اهليكلية دراسة تلك

 واالبقاء عليها بهذا الشكل هو حتميل للشركة بأعباء اضافية.  

عـــدم وجـــود نظـــام ملاســـيب موحـــد للشـــركات التابعـــة حبيـــث يســـهل ربـــط   -

شركة القابضة وفق منظومـة إلكرتونيـة حيـث    كافة حسابات الشركات بال

 تبني بأن هناك خلل واضح بالنظام املعمول به حالي ا

ــة        - ــائف قياديــ ــة لوظــ ــيات األجنبيــ ــن اجلنســ ــثري مــ ــد الكــ ــاهرة تقلــ ــي ظــ تفشــ

بالشركة والشركات التابعة هلا، حيث منح البعض مـنهم صـالحيات واسـعة    

ســبيل  فعلــى ة،بالتصــرف والــاذ قــرارات هامــة مــن طــرفهم تتعلــق بالشــرك  

هولنـدي اجلنسـية، والـذي يـرتأس جملـس إدارة      ( P Eاملدعو )املثال ال احلصر؛ 
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والــظ تتبعهــا العديــد مــن الشــركات، األمــر   Tamoil Behaver B.Vشــركة 

قـام بـإبرام عقـود    ه الذي يشكل أحد املخاطر احملدقة بالشـركة، حيـث تـبني أنـ    

 .العموميةشراء ملطات وقود وهو نفسه رئيس اجلمعية 

ــات      - عـــدم وجـــود جلنـــة املراقبـــة، حبيـــث تكـــون مســـئولة علـــى متابعـــة اجتماعـ

ــة   ــذلك متابعــ ــس اإلدارة، وكــ ــابات جملــ ــا    حســ ــداد تقاريرهــ ــركة، وإعــ الشــ

 وعرضها على املوسالّ ك.

 تقييم النظام املالي للشركة 

تعتـــرب أوليـــة   م 31/12/2016 إن البيانـــات املتعلقـــة بالســـنة املاليـــة املنتهيـــة يف     -

وليســـف نهائيـــة؛ وذلـــك ألن القـــوائم املاليـــة الـــظ قوـــدمفق واملتعلقـــة بالســـنة         

ــب اخلــارجي، وذلــك حســب إفــادة إدارة          املــذكورة ي يــتم مراجعتهــا مــن املكت

 الشركة.

م، 2011يــورو يف ســنة   (1,199,426,000)الفــاض قيمــة األصــول الثابتــة مــن    -

ــادة الم، 2015يـــــــورو يف ســـــــنة ( 923,731,000)إس  شـــــــركة ان وحســـــــب إفـــــ

االلفاض متمثل يف اقفال مصـفاة متضـمنة قيمـة اسـتهالك املعـدات وقيمـة       

 استهالك االصول الغري ملموسة.  

تراجعـــف إيـــرادات الشـــركة بشـــكل كـــبري جـــد ا؛ حيـــث بلـــز حجمهـــا يف ســـنة   -

يورو، إال أنها الفضـفق بشـكل مفـاجئ     (10,452,397,000) مبلغ ا وقدرهم 2014

يورو، ولعل مـن أهـم األسـباب الـظ     ( 6,523,884,000)إس مبلز م، 2015يف سنة 

أدتق إس الرتاجــع يف اإليــرادات هــو توقــف املؤسســة الوطنيــة للــنفط عــن تزويــد 

الشركة بشحنات الـنفط اخلـام، وذلـك بسـبب عـدم التـزام الشـركة يف سـداد         

مــا عليهـــا مـــن مســتحقات لصـــاا املؤسســـة الوطنيــة للـــنفط، باإلضـــافة الـــي    

 .  ط اخلام العاملية مؤخرـااض اسعار النفالف

بــالرغم مــن توقــف أنشــطة تكريــر الــنفط اخلــام بكــليب مــن مصــفاة كولــوميب      -

Collombey      ــروفات؛ ــد املصـ ــاض يف بنـ ــه الفـ ــك ي يقابلـ ــرا، إال أن ذلـ بسويسـ

( 5,376,934,000)مبلغ ـــا وقـــدره م، 2016حيـــث بلغـــف املصـــروفات خـــالل ســـنة  

 يورو.

اخــرى ومببــالز كــبرية حيــث   تدبــدب نتيجــة نشــاط الشــركة مــن ســنة الــي    -

 م2014وم 2013يف حــني خــالل ســنظ  م،2012يف ســنة  ارباحـــا حققــف الشــركة

 تكبدت الشركة خسائر متتالية كما هي موضحة باجلدول أعاله.   قد

على الرغم من حصول الشركة طيلة السـنوات املاضـية علـى شـحنات الـنفط       -

نفط؛ أمريكــي إال أن اخلــام بفــرتات مســان تفضــيلية مــن املؤسســة الوطنيــة للــ  

ذلك ي ينعكس علـى نتيجـة نشـاط الشـركة، فقـد تكبـدتق الشـركة خسـائر؛         

وحيــث  م(،2014ـ م 2013ـ م 2011)منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر الســنوات 
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بلغــف االلتزامــات القائمــة علــى الشــركة لصــاا املؤسســة الوطنيــة للــنفط         

   .دوالر (375,104,924)

راء باآلجل، ومببالز مالية كبرية، حيـث بلـز رصـيد    تقوم إدارة الشركة بالش -

ي يتــبني جّدي ــة ويــورو،  (778,216,000)مبلغ ــا وقــدره م 2015الــدائنني يف ســنة 

 إدارة الشركة يف سداد تلك االلتزامات القائمة عليها.

ــز رصــيد املــدينني يف ســنة     - ــا وقــدره  م 2015بل يــورو؛ ممــا  ( 512,596,000)مبلغ 

يستوجب على إدارة الشركة العمل على حتصـيل تلـك املـديونيات، وذلـك مـن      

 خالل رسم سياسات واضحة إلجراءات التحصيل.  

ــان تلجــأ إدارة شــركة االســتثمارات النفطيــة القابضــة       - ويف كــثري مــن األحي

OHNV       إس مصارف أجنبية لالقرتاض القصري األجـل، هـذا وقـد بلغـفق قيمـة

يـورو،  ( 314,854,000)مبلغ ـا وقـدره    م، 2015ة األجل يف سنة القروض القصري

مبلغ ـــا م 2016يف حـــني بلـــز إمجـــالي القـــروض القصـــرية األجـــل بنهايـــة ســـنة  

يــورو، األمــر الــذي ســوف يعــرإض الشــركة إس الكــثري   (354,010,000)وقــدره 

 من املخاطر يف حال عدم قدرتها على السداد يف آجاهلـا احملـددة، باإلضـافة الـي    

ذلــك أن هــذه القــروض ي تعكــس علــى نتيجــة نشــاط الشــركة بــالربح وامنــا   

هــي زيــادة يف مصــروفات الشــركة وذلــك مــن خــالل دفــع الفوائــد علــى تلــك       

القــروض ويف مــا يلــي بيــان بــالقروض القصــرية األجــل للمجموعــة كمــا يف     

 م:31/12/2016

 )املبالز باليورو(

 شركة تام أويل سويسرا

Tamoil (Suisse) 

 تام أويل إيطالياشركة 

Tamoil Italia 

 شركة االستثمارات هولبورن

Holborn Invest.Co. 

 املبلز اإلمجالي

61,560,000 173,426,000 19,024,000 354,010,000 
 

ــاير  - ــهر ينــ ــة   م 2009يف شــ ــة القابضــ ــتثمارات النفطيــ ــلف شــــركة االســ حتصــ

O.H.N.V    يـورو، مـن شـركة    ( 605,084,000)على قرض طويل األجـل قيمتـه

، دون فوائـــد، وملـــدة Oilinvest Internationalاالســتثمارات النفطيـــة الدوليـــة  

زمنيــة غــري ملــددة، وذلــك للوفــاء مبســتحقات مقرضــي الشــركة، وتغطيــة     

وبــالرجوع إس حتليــل القــروض بــالقوائم املاليــة      االلتزامــات األخــرى عليهــا،  

امللكيـــة، وي  ضــمن حقـــوق  القـــرض حيــث ظهـــر م 2015وم 2014خــالل ســـنظ  

علم ــا بــأن يظهــر كقــرض، وبالتــالي تــأثرت بــه االحتياطيــات دون رأس املــال،   

هــذا وي يــتم االفصــان هــذا اإلجــراء قــد س دون قــرار مــن اجلمعيــة العموميــة،  

 عن اسباب زيادة االحتياطيات.
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 Oilinvest Netherlands B.V شركة االستثمارات النفطية
ألـف يـورو، وبنسـبة مسـاهمة     ( 90)شركة مسـجلة يف هولنـدا، بـرأس مـال قـدره       

وغــرض الشــركة هــو التصــرف كشــركة قابضــة يف مجيــع األنشــطة      ،% 100

مبا فيهـا النفطيـة والبرتوكيماويـات، والتنسـيق واملراقبـة واإلدارة والتمويـل، إمـا        

ــة، وكــذلك تقــديم ضــمانات للطــرف         مباشــرـة أو مــن خــالل الشــركات الفرعي

تعمـل كمراقـب مـن    الثالث مقابـل سـداد التزامـات الشـركات التابعـة، كمـا أنهـا        

 ةاخلتاميــ اتتصــوير احلســابوكــذلك حســابات الشــركات،  علــىالناحيــة املاليــة 

وفيمـــا يلـــي ملخـــ  للقـــوائم املاليـــة لشـــركة االســـتثمارات   للمجموعـــة ككـــل

 :ONBVالنفطية بي يف 

 

تــبني أن عــدد ا كــبري ا مــن أصــول الشــركة مرهونــة ملصــارف أجنبيــة، نظــري        -

حصوهلا علـى قـروض مـن تلـك املصـارف، هـذا وقـد بلـز عـدد أصـول الشـركة            

أصــل، األمــر الــذي بــات يشــكل خطــر ا حقيقي ــا علــى   (209)املرهونــة للغــري عــدد 

تلك األصول، وبالتـالي فـإن هنـاك حاجـة ملحـة بضـرورة عقـد اجتمـاع عاجـل          

للجمعية العمومية للشـركة؛ وذلـك للنظـر يف إمكانيـة إ ـاد حلـول سـريعة        

 إلنقاذ الوضع احلرج الذي تعاني منه الشركة.

ــدة   - ــة للشـــركة واملتواجـ ــارات اململوكـ ــع العقـ ــة   أن مجيـ ــي مرهونـ ــدا؛ هـ بهولنـ

 (P E)هـو  بالكامل ملصـارف أجنبيـة، مـع العلـم بـأن مـن يـرتأس هـذه الشـركة          

 اجلنسية. هولندي

يبلــــز إمجــــالي عــــدد املــــوظفني بالشــــركات التابعــــة لشــــركة االســــتثمارات   -

موظـفــا مبــا يف ذلــك مــوظفي الشــركة  ( 856)عــدد  O.N.B.Vالنفطيــة بــي يف 

جنســيات أجنبيــة، وبالتــالي   ذوي وظفنينفســها، واجلــدير بالــذكر أن جســل املــ  

الســـلبية املوجـــودة بكافـــة إدارات     الظـــاهرة  فـــإن األمـــر يتطلـــب دراســـة تلـــك    

 الشركة والشركات التابعة.

 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 انـــــالبي

 صـــــــــــــــــــــــــــولاأل

 923,485 998,834 1,051,708 1,153,928 1,198,358 االصول الثابتة 
 714,860 701,038 652,471 228,102 216,672 حقوق امللكية

 329,616 169,187 205,477 265,823 469,528 نقدية
 573,193 791,880 877,393 839,045 848,475 املدينون

 اخلصــــــــــــــــــــــــوم

 - - 162,235 770,885 769,868 قروض طويلة االجل
 314,854 420,804 568,610 546,762 635,163 قروض قصرية االجل

 779,949 831,917 844,835 919,971 1,214,131 الدائنون
 ـــــــــــلــــــــــــــــالدخ

 6,527,789 10,452,649 10,598,563 11,418,849 9,149,996 ايرادات
 6,521,539 10,581,861 10,764,739 11,404,438 9,257,450 مصروفات

 6,250 (129,212) (166,176) 14,411 (107,454) نتيجة النشاط
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كما تبني أيض ا بـأن بعـض الشـركات يوجـد بهـا مـدير عـام فقـط، دون وجـود           -

جملس إدارة؛ األمر الذي يعطي أكـرب قـدر مـن الصـالحيات للمـدراء العـامني       

 .الشركات )مع العلم بأن مجيعهم من جنسيات أجنبية( بتلك

ــاري   - ــي يف    م، 11/04/2016بتــ ــة بــ ــتثمارات النفطيــ ــركة االســ ــف إدارة شــ قامــ

O.N.B.V  باالســــتعانة مبكتــــب ديلويــــفDeloitte وذلــــك لتقيــــيم أداء اإلدارة ،

املالية بالشركة، وقد توصل املكتب املذكور إس نتيجة مفادهـا: عـدم كفايـة    

ــائف ا ــئوليات     الوظـ ــراءات واملسـ ــات واإلجـ ــذلك السياسـ ــة وكـ ــة للمجموعـ ملاليـ

، باإلضــافة إس O.N.B.Vاملعمــول بهــا بشــركة االســتثمارات النفطيــة بــي يف     

ئـــــيس جملـــــس إدارة شـــــركة   رالعديـــــد مـــــن املالحظـــــات األخـــــرى، إال أن    

رفـض العمـل بالنتـائج الـظ توصـل       ،O.H.N.Vاالستثمارات النفطية القابضة 

وذلك حبجة عدم عرض املـدير التنفيـذي لشـركة االسـتثمارات     إليها املكتب، 

علــى جملــس  Deloitteموضــوع االســتعانة مبكتــب   O.N.B.Vالنفطيــة بــي يف 

 .O.H.N.Vإدارة شركة االستثمارات النفطية القابضة 

تعـد املالـك    O.N.B.Vعلى الرغم من أن شـركة االسـتثمارات النفطيـة بـي يف      -

ــا، إ   ــة هلـ ــركات التابعـ ــة الشـ ــة    لكافـ ــب للمراجعـ ــود مكتـ ــدم وجـ ــبني عـ ــه تـ ال أنـ

ــات املراجعــة تــتم مــن قبــل جلنــة مراجعــة اجملموعــة        الداخليــة بهــا، وأن عملي

حسـب الطلـب مـن قبـل جملــس إدارة شـركة االسـتثمارات النفطيـة القابضــة        

OHNV. 

 ONBVعرض موجز للشركات التابعة لشركة االستثمارات النفطية وفيما يلي 

 Tamoil (Suisse) S.Aشركة تام أويل سويسرا 
 وقـدره  بـرأس مـال   ،(CHE-101.724.615)حتـف رقـم   شركة مسـجلة يف سويسـرا   

ومملوكـــــة بالكامــــل لشـــــركة االســـــتثمارات   ،فرنــــك سويســـــري  (35,050,000)

باســم غــات  فكانــف تعـر وم، 1991 سـنة شـراء الشــركة  س وقــد  ONBVالنفطيـة  

 .  والبيع بالتجزئةوهي شركة متخصصة يف عمليات التكرير والتوريد ، أويل

خـالل الفـرتة مـن     Tamoil (Suisse) S.Aاملـالي لشـركة    قائمـة املركـز  وفيما يلي 

 م(: 2015حتى م 2011)

 )املبالز باأللف فرنك سويسري( 

 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 البيان
 صـــــــــــــــــــــــــــولألا

 2,285 3,643 5,241 16,165 17,188 غري امللموسة األصول
 218,313 301,674 315,119 476,279 478,335 الثابتة األصول

 758 742 727 1,245 1,225 مساهمات
 56,217 56,609 56,454 54,286 13,701 نقدية

 101,927 115,011 191,167 196,696 206,633 املدينون
 173,984 287,345 399,956 368,277 305,290 أصول متداولة أخرى
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خســائر متتاليــة  (2015وحتــى  2011)تكبــدت الشــركة خــالل الســنوات املاليــة  -

حيـــث أثـــرت تلـــك اخلســـائر علـــى امجـــالي حقـــوق املســـاهمني خـــالل الســـنوات  

ــوالي     (2014  2012،  2011) ــى التــــ ــف علــــ ــظ بلغــــ ــالب والــــ ــا بالســــ ، لتظهرهــــ

ــرت   ( 26.668(، )152.369(، )102.002) ــري، يف حـــني ظهـ ــك سويسـ ــون فرنـ مليـ

(، 108.819)مببلـز   (2015(، )2013)حقوق امللكية بنتائج إ ابيـة خـالل سـنظ    

ــة    ( 107.054) ــائر املتتاليــ ــون فرنــــك سويســــري، علــــى الــــرغم مــــن اخلســ مليــ

للشــركة، إال أنهــا قامــف بتكــوين بعــض االحتياطيــات األخــرى خــالل ســنظق       

ــون فرنــــــــك   (779.652(، )469.652)، والــــــــظ كانــــــــف (2015(، )2013) مليــــــ

ــنوات      ــالل السـ ــيم خـ ــادة تقيـ ــات إعـ ــوين احتياطيـ ــافة إس تكـ ــري، باإلضـ سويسـ

(، 6.755(، )8.066)، والــــظ بلغــــف علــــى التــــوالي (م2015وحتــــى  2011)املاليــــة 

مليــون فرنــك سويســري، ولــوال تلــك االحتياطيــات    (0.905) (،2.644(، )4.382)

الــظ أثــرت علــى حقــوق املوــال ك لكانــف مجيــع الســنوات ظــاهرة بنتــائج ســلبية      

ومببــالز مرتفعــة، ولــذا فــإن األمــر يتطلــب ضــرورة دعــوة اجلمعيــة العموميــة  

 لالنعقاد؛ لدراسة أوضاع تلك الشركات وإيقاف نزيف اخلسائر.

، Tamoil (Suisse)مــن خــالل مطابقــة ميــزانيظق شــركة تــام أويــل سويســرا    -

مــع امليزانيـــة اجملمعـــة املعــدة مـــن طـــرف    ،Tamoil S.Aتـــام أويــل  وشــركة  

، تــبني عــدم تطــابق العديــد مــن  ONBVشــركة االســتثمارات النفطيــة بــي يف  

األرصـــدة الظـــاهرة بكليهمـــا، كمـــا تـــبني أيض ـــا قيـــام إدارة الشـــركة بـــإجراء   

تعـــــديالت علـــــى حقـــــوق امللكيـــــة دون وجـــــود موافقـــــة اجلمعيـــــة العموميـــــة 

 باخلصوص

ــاوز العضــــوين،    تــــبني أن - عــــدد جمــــالس اإلدارة يف بعــــض الشــــركات ال يتجــ

فقــد نصــف املــادة  ،Tamoil (Suisse) S.Aوحســب النظــام األساســي لشــركة 

علــى أن يتكــون جملــس اإلدارة مــن عضــو واحــد أو أكثــر، يــتم اختيــارهم ( 25)

من قبل اجلمعية العمومية، وحيـث أن جمـالس اإلدارة خيتلـف عـدد أعضـائها      

رى، فقــد كــان يــتعني علــى إدارة الشــركة أن يــتم حتديــد     مــن شــركة ألخــ 

ــق         العــدد الكــايف، وإعــادة النظــر يف األنظمــة األساســية املعمــول بهــا فيمــا يتعل

 بضوابط اختيار جمالس اإلدارة بالشركات.  

 497,267 708,415 912,287 1,058,729 1,009,405 اليـــاإلمج
 اخلصـــــــــــــــــــــــــوم

 35,050 35,050 35,050 35,050 35,050 راس املال
 821,375 513,114 514,852 47,573 48,884 االحتياطيات

 (573,093) (439,344) (210,103) (184,625) (110,581) خسائر مرحلة
 (176,278) (135,488) (230,980) (50,367) (75,355) العامخسائر 

 107,054 (26,668) 108,819 (152,369) (102,002) صايف حقوق امللكية
 41,192 178,343 31,908 524,531 525,262 اخلصوم طويلة االجل
 349,022 556,740 771,560 686,567 586,145 اخلصوم قصرية االجل

 497,268 708,415 912,287 1,058,729 1,009,405 اليـــــاإلمج
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ــد رأس مــال شــركة    - ــز  Tamoil (Suisse) S.Aس حتدي ( 35,050,000)مببل

ة يف رأس مــال شــركة  فرنــك سويســري، يف حــني كانــف مســاهمات الشــرك  

مليــون فرنـك سويسـري، ويسعـزَى ذلــك إس    ( 90)مببلـز   Tamoil S.Aتـام أويـل   

القيام بإعادة تقييم األصول اململوكـة للشـركات مـن سـنوات سـابقة، وتـأثري       

نتـــائج التقيـــيم علـــى املســـاهمة، دون أن يـــنعكس ذلـــك علـــى القـــوائم املاليـــة         

 .Tamoil (Suisse)لشركة تام أويل سويسرا 

وذلــك  ،(م2015وحتـى   2012)الفـاض األصـول الثابتــة خـالل السـنوات املاليــة      -

مليـــــون فرنـــــك سويســـــري ( 83.361(، )13.445(، )161.160(، )2.056)مببلـــــز 

بتخفــيض م 2013علــى التــوالي، حيــث تــبني بــأن الشــركة قامــف خــالل ســنة    

مليـون فرنـك سويسـري،    ( 161.160)أكرب قدر من األصول الثابتة الظ بلغـف  

ــبة    ــاض نسـ ــكل االلفـ ــد شـ ــنة    (% 34)وقـ ــة لسـ ــول الثابتـ ــالي األصـ ــن إمجـ مـ

ــالل     م، 2012 ــا خـ ــا أيضـ ــة الفاضـ ــول غـــري امللموسـ ــد س شـــهدت األصـ ــذا وقـ هـ

ــة   ــنوات املاليــ ــى  2012)الســ ــز (م2015وحتــ (، 1.598(، )10.924(، )1.023)، مببلــ

علــى توصــية املراجــع اخلــارجي    مليــون فرنــك سويســري، وذلــك بنــاء   ( 1.358)

 ركة .للش

ــرا         ــل سويسـ ــام أويـ ــركة تـ ــاهمات لشـ ــة املسـ ــح حركـ ــالي يوضـ ــدول التـ واجلـ

Tamoil (Suisse)  (2015وحتى  2012)خالل السنوات املالية: 

 (سويسري باأللف فرنك )املبالز
 م2015 م2014 م2013 م2012 انـــــالبي

 16 15 (518) 20 اتاالستثمار

 

التقلبـــات يف قـــيم االســـتثمارات حيـــث ي تقـــم إدارة الشـــركة باإلفصـــان عـــن  

 خالل الفرتة املذكورة أعاله.

خـــالل الســـنوات  Tamoil (Suisse) S.Aقامـــف شـــركة تـــام أويـــل سويســـرا  -

السابقة باالقرتاض من املصارف، حيث ظهر رصـيد القـروض خـالل السـنوات     

(، 4.847) (،6.166(، )7.604(، )9.427)مببلــــــــز  (2015وحتــــــــى  2011)املاليــــــــة 

ون فرنــك سويســري علــى التــوالي، ونظــر ا لعــدم تــوفر الســيولة        مليــ( 4.121)

(، 13.701)خــالل الســنوات املاليــة املشــار إليهــا يف مــا ســبق، والــظ بلغــف  ــو          

مليــــــــــــون فرنــــــــــــك سويســــــــــــري، ( 56.217(، )56.609(، )56.454(، )54.286)

الســـــتغالهلا يف التشـــــغيل وتغطيـــــة املصـــــاريف املتعلقـــــة بنشـــــاط الشـــــركة 

لســحب علــى املكشــوف مــن املصــارف ة هلــا، فقــد س اللجــوء لوالشــركات التابعــ

)االقــرتاض القصــري األجــل(، والــظ بلــز رصــيدها خــالل الســنوات املاليــة املشــار  

ــا ــدره     إليهـ ــا وقـ ــبق مبلغ ـ ــا سـ (، 87.245(، )76.145(، )77.388(، )152.727)يف مـ

مليون فرنك سويسري، وما صـاحب تلـك التسـهيالت مـن احتسـاب      ( 71.4801)

فوائــد مصـــرفية جـــراء الســحب علـــى املكشـــوف، والــظ بلغـــف خـــالل الســـنوات    
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(، 9.752(، )11.608(، )12.184(، )11.213)املاليــة املشــار إليهــا يف مــا ســبق  ــو    

مليون فرنك سويسري؛ األمـر الـذي أثـر علـى نتـائج أعمـال الشـركة        ( 5.456)

ل مصــاريف إضــافية، جــراء الســحب علــى املكشــوف، والــذي يعــد أحــد         بتحمــ

العوامــل الــظ أدت إس تــوالي اخلســائر مــن ســنة ألخــرى، وبالتــالي فــإن األمــر     

ــب مــن إدارة الشــركة احلــد مــن اللجــوء للمصــارف، واســتغالل كافــة         يتطل

ــة     ــوال الالزمـ ــية، وتـــدبري األمـ ــة األساسـ ــا باألنظمـ األغـــراض املنصـــوص عليهـ

لالستفادة منهـا يف التشـغيل علـى أقـل       سد فجوة نق  السيولة؛ لتخفيض أو

 تقدير.

ــايف ميثـــل   - ــال رأس صـ ــل املـ ــائض العامـ ــول فـ ــة األصـ ــن املتداولـ ــات عـ  االلتزامـ

 تسـتخدم  الـظ  اهلامـة  املقـاييس  من ويعترب بينهما، العالقة ويسعرب عن املتداولة

 وبشـكليب  بالشـركة،  السـيولة  ومركـز  العامـل  املـال  رأس يف التغريات جمال يف

 الشـركة  لقـدرة  إ ـابي  مؤشـر  هو العامل املال رأس صايف يف الزيادة فإن عاميب

خيتلــف عمــا   للشــركة الاحلــ واقــع ولكــنة، القصــري اآلجــال يف الســداد علــى

ــابق؛ حيـــث  ــلبية مؤشـــرات النتـــائج أظهـــرت ذسكـــر يف السـ  عجـــز علـــى تـــدل سـ

 املـال  رأس صـايف  كـان  حيـث  القصـرية،  اآلجـال  يف بالسـداد  الوفـاء  يف الشركة

 :التالي وفق بالسالب، وذلك

 م2015 م2014 م2013 م2012 م 2011 البيـــــان

 (75,112) (156,890) (183,379) (123,665) (76,495)  العامل املال رأس صايف

 (15) (22) (20) (12) (8) % النسبة
 

إس الفاض النسبة من سـنة ألخـرى، وهـذا يشـري      يتضح اجلدول أعاله ومن -

ــايف  ــز صــ ــال رأس عجــ ــل املــ ــرية    العامــ ــركة القصــ ــات الشــ ــاء بالتزامــ يف الوفــ

الشـركة   إدارةوالطويلة األجل، كما أن هذه النسبة تشري إس أنه لـيس لـدى   

قــدرة علــى إدارة املخــاطر األمــر الــذي يضــعها يف منطقــة اخلطــر، إال أن هــذه     

 احلــد يتطلــب األمــر الــذي  %(؛ 15 -)لتصــل إس م 2015زادت يف ســنة النســبة 

 مصـادر  تنويـع  ضـرورة  مـع  األدنـى،  حـدها  يف وجعلها االلتزامات يف الزيادة من

 الكافيـة،  السـيولة  علـى  للحصـول  للشـركة،  التمـويلي  اهليكـل  لتدعيم الدخل؛

املتداولة، وبالتـالي خـروج الشـركة مـن وطـأة املؤشـرات        األصول حجم لزيادة

وبالتــــالي احلصــــول علــــى الســـلبية إس حتســــني مســــتوى رأس املــــال العامــــل  

 .مؤشرات إ ابية

بإيقــاف املصــفاة عــن العمــل،  م 2015قامــف شــركة تــام أويــل سويســرا يف ســنة   -

تلقــفق الشــركة نســخة مــن القــانون والــذي أصــدره       م 10/09/2015 وبتوواري 

الربملان السويسرية، يلزمها بضرورة إ اد احللـول املناسـبة )إزالـة أو تشـغيل(     

وهـي آخـر مهلـة للشـركة، وأن عـدم      م 2019نهاية عام املصفاة يف مدة أقصاها 

وحسـب إفـادة      االمتثال للقانون سوف يعرض الشـركة للمسـائلة القانونيـة،   

إدارة الشركة؛ فإن عدم املباشرة يف الـاذ خطـوات عمليـة بشـأن نقـل وحـدات       
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ــق بقــانون         ــا، ســيعرض الشــركة الــي مســئوليات أخــرى تتعل املصــفاة أو بيعه

وبنـــاء  عليـــه قامـــف إدارة الشـــركة مبخاطبـــة اجلهـــات ذات  البيئـــة بسويســـرا، 

العالقــــة، وهــــي املؤسســــة الليبيــــة لالســــتثمار، واملؤسســــة الوطنيــــة للــــنفط،  

وصــندوق اللــييب لالســتثمار الــداخلي، ووضــعتقهم يف صــورة البــدائل املتاحــة        

بسويسـرا ، وبالتـالي فـان     Collombeyأمام الشركة بشأن مصـفاة كولـوميب   

التواصــل مــع املــالك بشــأن الــاذ االجــراءات الالزمــة  بضــرورةالــديوان يوصــي 

 .  حيال املصفاة وذلك لعدم تعرض الشركة لغرامات قد تدفع على التأخري 

 Tamoil Italia S.P.Aشركة تام أويل إيطاليا 
شــركة  وهــي مليــون يــورو،( 165)بــرأس مــال وقــدره  شــركة مســجلة بإيطاليــا،

، والغــرض مــن إنشــاء ONBVمملوكــة بالكامــل لشــركة االســتثمارات النفطيــة 

إدارة الشــركة هــو تكريــر الــنفط اخلــام، واملتــاجرة باملنتجــات النفطيــة، وكــذلك 

 شبكات ملطات توزيع الوقود،

واجلــدول التــالي يوضــح ملخــ  بــالقوائم املاليــة لشــركة تــام اويــل والشــركات 

 -التابعة هلا: 

 األلف يورو()املبالز ب

 

وحتويلــــــها اس  ،Cremonaس إغــــــالق مصــــــفاة كرميونــــــا م 2011يف ســــــنة  -

مســتودع نفطــي، وتقلــي  العمالــة، وفيمــا يلــي حجــم اخلســائر النا ــة عــن     

 م(: 2009حتى م 2005من )تشغيل املصفاة وذلك خالل السنوات 

 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 انـــــالبي

 صــــــــــــــــــــولألا

 282,634 292,806 313,143 325,022 345,038  ثابتةاالصول ال
 90,647 86,907 86,967 82,676 78,081 مساهمات

 13,523 23,266 25,635 17,216 12,250 نقدية
 200,409 324,376 379,155 360,996 346,880 املدينون

 اخلصــــــــــــــــوم

 - - - - - جلقروض طويلة األ

قروض 

 قصري األجل

 192.014 218.337 306.925 260.838 273.931 من املصـــــارف
من شركات 

 اجملموعة
116.590 40.000 - - - 

 294,877 261,548 224,475 196,303 132,482 الدائنون
 ــلــــالدخـــــــــ

 22,296 17,552 6,146 250 (4,954) نتيجة النشاط
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 التشغيل )باليورو(خسائر  السنة املالية

 16,005,000 م 2005

 98,419,000 م 2006

 82,396,000 م 2007

 48,954,000 م 2008

 68,099,000 م 2009
 313,873,000 اإلمجـــــالي

 

قامف شركة اخلطوط اجلوية االيطالية برفع قضية ضد كـل مـن شـركة     -

ــا وشــركة شــل العامليــة؛ خبصــوص قيامهمــا بتحديــد ســعر         ــام أويــل إيطالي ت

مرتفع جد ا لوقود الطريان، هذا وتطالب شـركة اخلطـوط اجلويـة االيطاليـة     

س تعــيني خــبري م 2016مليــون يــورو، ويف شــهر فربايــر ( 6.5)بتعــويض مقــداره 

قبل احملكمة الظ تنظر يف القضية للتحقق من مـزاعم شـركة اخلطـوط    من 

اإليطالية، الظ تفيد بأن السعر الـذي س حتديـده كـان مرتفع ـا جـد ا مـن قبـل        

الشـركتني وأنهمــا بالفعــل اتفقتــا مســبـقا علـى ذلــك؛ األمــر الــذي ال تســمح بــه   

 القوانني املعمول بها يف أوروبا.

القاضي بتأجيل عمليـات املسـح الـظ يقـوم بهـا       قامم، 2016يف شهر مارس سنة  -

اخلــــــبري، وحسجــــــزتق القضــــــية للحكــــــم النهــــــائي والــــــذي حســــــدد تارخيــــــه يف 

 م.13/09/2017

 شركة هولبورن لالستثمار 
بـرأس مـال وقـدره     (،27864)، حتـف رقـم   قـربص مسـجلة يف   ،قابضـة شـركة  هي 

علم ــــا بــــأن الشــــركة لــــيس بهــــا   %،100ســــاهمة املنســــبة و، مليــــون يــــورو( 171)

جنيــه ( 1,000)بــرأس مــاليب وقــدره   م1986 تأسســف الشــركة ســنة مــوظفني، وقــد  

    قربصي، وقد طرأت تعديالت على رأس املال، نوجزها كما يلي:

 ألف جنيه قربصي.  ( 15)س زيادة رأس املال ليصبح  م23/22/1993يف  -

 جنيه قربصي.( 27,272,724)س زيادة رأس املال ليصبح  م14/12/1995يف  -

مليــــون ( 100)س زيــــادة رأس املــــال مــــرة أخــــرى ليصــــل إس  م 15/02/2001يف  -

 جنيه قربصي.

 Holborn Investmentتعتـــرب شـــركة هولبـــورن لالســـتثمار احملـــدودة      -

Company Ltd    إحـــدى املســـاهمات لشـــركة االســـتثمارات النفطيـــة بـــي يف

ONBV  مــف شــركة االســتثمارات    هــذا وقــد قا  %،100بنســبة   والــظ متلكهــا

بالاذ إجراءات بشـأن الـتخل  مـن بعـض الشـركات       ONBVالنفطية بي يف 

غــري اجملديــة، مــن أصــل ســبع عشــرة شــركة لتصــبح  ــس شــركات فقــط،   

 موظـفا.   (390)اخلمسة التابعة  وقد بلز إمجالي عدد املوظفني بالشركات
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 Holbornهولبـورن لالسـتثمار   وفيمـا يلـي ملخص ـا بـالقوائم املاليـة لشـركة        -

Investment Company Ltd.   

 )املبالز باأللف يورو(

 

م 2015يف سـنة   ارباح ـ أن الشـركة حققـف   أعـاله بـ  ألوحظ مـن خـالل اجلـدول     -

 مببلـــزم 2014يف حـــني تكبـــدت خســـائر يف ســـنة   ،يـــورو (124,294,000) مببلـــز

ــن  ،يـــورو ألـــفربعـــون مليـــون وســـتمائة وثالثـــة وتســـعون  أ( 40,693,000) ومـ

و اخلســائر هــ لتلــكاســباب تكبــد الشــركة  أحــدن أاملتابعــة تــبني أعمــال خــالل 

ــاملي مــع     ــنفط الع ــام الشــركة   الفــاض ســعر ال ــامني والتحــوط  عــدم قي   بالت

قيمـة اخلسـائر النا ـة عـن عـدم        على املخزون من الـنفط اخلـام كمـا بلغـف    

مليـون يـورو وهـي علـى النحـو      ( 159,456,000)  تطبيق إجراءات التحـوط  ـو  

   التالي )باليورو( :
 (اخلسارةالربح ) صايف الشركة

 Tamoil Italia 606,000تام أويل إيطاليا 

 Holborn (71,602,000)هولبورن 

 Tamoil S.A. (88,460,000)تام أويل سويسرا  
 (159,456,000) اجملمـــــوع

 

ــوبر  - ــورن قامــف شــركة  م2014يف اكت ــي للتســويق هولب وهــي احــدى   األوروب

 مبلــز  لالســتثمار بصــرف   الشــركات اململوكــة بالكامــل لشــركة هولبــورن     

 AEK Alten football رياضــي نــادي لصــاا يــورو ألــف (50) وقــدره مــالي

Team،  بتقــــديم الشــــركة إدارة بأملانيــــا، حيــــث ي تقـــم  مللـــي  فريــــق وهـــو 

   املبلز. تلك لصرف القانونية املربرات

ونظــر ا لصــدور تشــريعات جديــدة بشــأن حتديــد نســبة انبعاثــات الكربيــف فقــد   -

قــام جملــس إدارة شــركة هولبــورن إل ــاد حلــول لتطــوير مصــفاة هولبــورن   

ــا يت ــب       مبــ ــدى املكاتــ ــار احــ ــدة باختيــ ــة اجلديــ ــوانني االوروبيــ ــع القــ ــى مــ ماشــ

 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 انـــــالبي
 صــولألا

 306,547 333,531 363,242 330,709 348,855  ثابتةاالصول ال
 678 678 678 678 678 مساهمات

 48,412 10,124 11,805 43,954 12,7 نقدية
 219,295 216,782 287,557 260,909 297,124 املدينون

 اخلصــوم

 45,788 63,650 78,691 17,304 9,122 األجلقروض طويلة 
 23,099 20,173 20,047 9,590 17,634 قروض قصرية األجل
 38,475 114,295 53,906 108,284 173,292 السحب على املكشوف

 242,111 304,511 399,203 462,202 20,957 الدائنون
 ـــلــــــــــــالدخــــــــ

 3,452,046 4,456,944 4,533,144 5,227,842 3,756,599.00 ايرادات
 3,327,752 4,497,637 4,536,706 5,169,173 3,794,736.00 مصروفات

 124,294 (40,693) (3,562) 58,669 (38,137) نتيجة النشاط
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مليـون   450املتخصصة لالستشارات الفنية للقيـام بدراسـة فنيـة قـدرت بنحـو      

بعــرض   ONBVيــورو ، وحيــث قامــف شــركة االســتثمارات النفطيــة بــي يف       

املوضوع على مستشار خمت ، والذي خل  بأن املشروع غـري جمـد ، وبالتـالي    

إدارة الشــركة بعــدم املباشــرة يف املشــروع، إال أن إدارة الشــركة ، س خماطبــة 

، وس  ONBVي تلتزم مبا ورد إليها من شركة االستثمارات النفطيـة بـي يف   

االســتمرار يف تنفيــذ التصــميمات األوليــة والــظ بلغــف تكاليفهــا حتــى النصــف  

ــز     ( 2.9)مبلــز م 2014الثــاني مــن ســنة    مليــون يــورو، وبــالرغم مــن صــرف املبل

ــراء بعـــض      ــان إجـ ــه باإلمكـ ــا أنـ ــاؤه، وتـــبني الحـقـ ــابق إال أن املشـــروع س إلغـ السـ

التعـــديالت البســـيطة باملصـــفاة ونتـــائج هـــذه التعـــديالت تكـــون متوافقـــة مـــع   

 مليون يورو. (450)النسبة املطلوبة دومنا احلاجة إس عقد بقيمة 

لندا وهي تعد من أمـالك شـركة هولبـورن    ملطة وقود بهو( 201) يوجد عدد -

واململوكــة  بــيهري أويــل تــام شــركة (P Eالســيد )لالســتثمار بأملانيــا، يــرتأس 

، وهـــو هولنـــدي اجلنســـية حيـــث قـــام  بالكامـــل لشـــركة هولبـــورن لالســـتثمار

ووقَّـع عقـد ا باخلصـوص،     م2012مطلـع يف مطلـع عـام     (68)بعملية شراء لعدد 

كل مستعجل، دومنا وجـود أيـة دراسـات جـدوى     حيث س شراء تلك احملطات بش

ملطــة تقــع علــى  (68)ملطــة مــن اصــل  (27)باخلصــوص، كمــا يوجــد عــدد 

مناطق حدودية، وأن عملية الشراء تزامنف مـع صـدور قـانون هولنـدي جديـد      

يقضي بزيادة الضـرائب علـى الوقـود، ورمبـا هـذا مـا دفـع        م 2012يف شهر أبريل 

احملطات ، مـع العلـم بـأن هـذه املعلومـة األساسـية ي       املالك السابقني لبيع تلك 

االمـر الـذي     تؤخذ يف االعتبار كعامـل مهـم يف الـاذ قـرار الشـراء مـن عدمـه.       

-2012خــالل الفــرتة  %27صــاحبه تراجــع مبيعــات احملطــات اجلديــدة بنســبة   

ــد بلغــف قيمــة العقــد  ــو      م2015 ــان     (19.5) هــذا وق ــالي ف ــورو، وبالت ــون ي ملي

ة إس إ ــاد وســائل أخــرى لتســويق منتجاتهــا، كمــا افــادت   الشــركة مضــطر

ادارة الشــركة بــان دولــة بلجيكــا قامــف بزيــادة الضــرائب علــى الوقــود والــذي     

الغـــي امليـــزة التنافســـية مقابـــل هولنـــدا ومكـــن ملطـــات الوقـــود اجلديـــدة مـــن 

 اسرتجاع معدالت البيع تدر يـا.  

 م2017احملفظة االستثمارية طويلة املدى لسنة 
 قــوائم ماليــةأن أخــر تــبني حيــث قوائمهــا املاليــة  دأخر إدارة احملفظــة يف إعــداتــ -

مـن النظـام    (17)باملخالفة لـن  املـادة    م2014سنة  يف كانف للمحفظةمعدة 

 القــوائم املاليــة  بإعــداد تقــمي للمحفظــة، كمــا أن إدارة احملفظــة   ساســي األ

 نشاطها. مساهمات احملفظة ونتائجمن خالهلا عكس تمعة حبيث اجمل

 باملخالفـة م، 2008منـذ سـنة   معيـة العموميـة للمحفظـة    عقد اجتمـاع اجل عدم  -

 .من النظام األساسي (8)رقم لن  املادة 
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تبني قيام جلنة ادارة احملفظة بعقد اجتماعاتهـا بـرئيس وثالثـة أعضـاء فقـط       -

االمــر الــذي يعــد خمالفــة لــن  م 22/02/2016أفــراد منــذ تــاري   (5)مــن أصــل 

   من النظام االساسي.( 9)املادة 

بالواجبــات واملهــام املســندة إليهــا واملتمثلــة يف    عــدم قيــام جلنــة إدارة احملفظــة    -

مــن النظــام ( 10)وفقـــا ملــا نصــف عليــه املــادة هــا اللــوائح املاليــة اخلاصــة ب إصــدار

 األساسي.

 الليبيـة  الشـركة  مـن عدم إمتام إجراءات نقل ملكية أصول احملفظة باخلارج  -

( 13) رقــموخاصـــة بعــد صــدور القــانون  احملفظــة اس اخلارجيــة لالســتثمارات

 بشأن تنظيم املؤسسة الليبية لالستثمار.م 2010 لسنة

سـنة ومـا    25بالرغم من مضـي زمـن علـى نشـاط عمـر احملفظـة والـذي يفـوق          -

حققتــه مــن أربــان خــالل تلــك الســنوات، إال أنهــا ي تقــم بــدعم اخلزانــة العامــة 

 من النظام األساسي للمحفظة.  ( 4)للدولة عمال بن  املادة 

ــه   يف ا مكتــب املراجعــة الداخليــة  أداء ضــعف وقصــور   - ــة إلي ــام باملهــام املوكل لقي

ــام يــتنحيــث ي  أعمــال  جلميــع واالســتثنائيةدوريــة التقــارير البإعــداد  القي

 احملفظة. اتونشاط

أنـه ي يـتم   إال لمحفظـة  لالتنظيمي  باهليكل بالرغم من وجود مكتب املخاطر  -

خمـاطر   كـذلك أن احملفظة معرضة ملخاطر أسعار الفائـدة و ه خاصة وفعيلت

 املناسـبة هلـا   راقبتهـا واقـرتان احللـول   ملالسيولة  وخماطر األسهمالتغري بأسعار 

 احملفظــة وكــذلك يف حــاالت الســطوأصــول  ىيف ظــل العقوبــات املفروضــة علــ

 .ق وسالمة البيانات واملنظومات بصفة عامةيواحلر والسرقة

ظهـر بالنظـام األساسـي    والـذي  مـال احملفظـة    رأس قيمـة  دفـع  استكمالعدم    -

ــز وقــدره مب ـــز  دوالر ( 4,600,000,000) بل ـــبأخيف حــني بلــ ـــر ميزانيـــ ـــة معــ  ةدـ

 .دوالر( 4,453,601,503) ز وقـدرهـــــمببل م2014للمحفظة لعام 

املؤسســة  جملــس دارة الصــادر عــن قــرارال ي تلتــزم إدارة احملفظــة مــن تنفيــذ  -

ــم   ــتثمار رقـــ ــة لالســـ ــؤرخ ( 3)الليبيـــ ــم 20/07/2017يف املـــ ــل  إن أبشـــ ــادة عمـــ عـــ

ــا ، إال مقراتهــا الرئيســية يف   سإالشــركات واحملــافظ التابعــة للمؤسســة    ليبي

ــه و ــأن ــف تارخيــه  ىحت مــن املكتــب   متــارس أعماهلــا دارة احملفظــة إجلنــة الزال

ــ اإلقليمـــي ــام    األردنبـ ــذ العـ ــاك منـ ــا هنـ ــد اجتماعاتهـ ــتم م 2014وتعقـ ــا يـ ، كمـ

صــرف تلــك املكافــآت بالعملــة االجنبيــة باملكتــب املــذكور .وعلــى الــرغم مــن          

صدور القرار املشار اليه اعـاله تـبني أيضـا أن إدارة املكتـب اإلقليمـي بـاألردن ي       

ــتم      ــة األردن ويـ ــا بدولـ ــة اجتماعاتهـ ــد كافـ ــوم بعقـ ــرار وتقـ ــذلك القـ ــل بـ   متتثـ

 .م 2014قليمي باألردن منذ سنة صرف مكافآت جلنة اإلدارة من مكتب اال
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مـع مكتـب احملفظـة بـاألردن     بـإجراء التسـويات املاليـة    عدم قيام إدارة احملفظة  -

ــة فــتح املكتــب يف   منــ ــه عــدم إمتــام     م2014ســنة ذ بداي ، األمــر الــذي ترتــب علي

 اجراءات إقفال احلسابات اخلتامية للمحفظة.

يف بـرج أبـو ليلــة   لـوحظ عـدم حتقيـق أي عوائـد ماليـة مـن مسـاهمة احملفظـة          -

حيــث بلغــف نســبة م، 2008بدولــة الســودان مــن بدايــة نشــاط املســاهمة يف عــام   

ــة   ــاهمة احملفظـ ــاهمة  ( 72,933,375)مسـ ــبة مسـ ــي وبنسـ  %(،50)دوالر أمريكـ

 بالعمـــل احملفظـــة إدارة قبـــل مـــن املســـمى العضـــو متكـــني عـــدم إس باإلضـــافة

 للتشـريعات  طبقـاـ  بهـا  املكلـف  مهامـه  وممارسة ليبيا برج جممع إدارة مبجلس

 املساهمة. لعمل املنظمة

تبني بـأن هنـاك سـندات مملوكــــة بالكامــــل للمحفظـة قيمتهـا مــــا يقـارب              -

ــار دوالر (2) ــواري  اســتحقاقها تــدر يا مــن ســنة       ،ملي ــف ت م، 2013والــظ توال

ــا أن  ( Euro Clear)وبـــذلك حتولـــف إس نقديـــة ببنـــك   بدولـــة بلجيكـــا ، ومبـ

ساســـي بـــذلك البنـــك يقضـــي بعـــدم االحتفـــاظ بالنقديـــة فهـــو بنـــك  النظـــام األ

تسويات وحفظ أوراق مالية فقط وليس بنك  ـاري أو اسـتثماري ، ونتيجـة    

لقــرار التجميــد املفــروض علــى أصــول احملفظــة االســتثمارية طويلــة املــدى         

قام البنـك املـذكور بفـرض     ،م 2011الصادر عن جملس األمن الدولي يف سنة 

دوالر أمريكـي حتـى    ( 6,399,875) تلـك السـندات مببلـز إمجـالي      غرامات على

ــاري   ــع      م 31/10/2017تـ ــل مـ ــة التواصـ ــى إدارة احملفظـ ــتعني علـ ــن املـ ــان مـ ، كـ

املؤسسة الليبية لالسـتثمار باعتبارهـا املالـك هلـا يف هـذا الشـأن لضـمان ترجيـع         

 تلك الغرامات املفروضة على تلك السندات بإجراءات غري قانونية . 

 صندوق تشجيع االستثمار يف أفريقيا 
م 2008لسـنة   (440)رقـم   وجب قـرار اللجنـة الشـعبية العامـة    س إنشاء الصندوق مب

ــا   م2010لســـنة ( 263)واملعـــدل بـــالقرار رقـــم  بشـــأن تبعيتـــه حملفظـــة ليبيـــا أفريقيـ

لالســتثمار، وقــد تــبني مــن خــالل متابعــة الــديوان لنشــاط الصــندوق خــالل العــام  

 الحظات التالية:  بعض امل م2017

ــة ال  - ــام الرقابــ ــاره إ ضــــعف نظــ ــندوق وافتقــ ــإدارة الصــ ــة بــ ــات داخليــ س املقومــ

األساســــية الــــظ  عــــل منــــه نظامـــــا ملكمـــــا ويــــوفر احلمايــــة علــــى أصــــول 

الصــندوق وممتلكاتــه املختلفــة، وتــربز مــن خــالل ذلــك بعــض املالحظــات الــظ  

 تتمثل يف أوجه القصور والضعف من أبرزها ما يلي:

 للوائح اإلدارية واملاليـة وغريهـا مـن اللـوائح املنظمـة      ر إدارة الصندوق افتقا

 من قرار اإلنشاء. (11)لعمل الصندوق باملخالفة لن  املادة 
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 بإعداد ميزانية مستقلة أو حساب ختامي يوضـح املركـز املـالي     عدم القيام

 (7)للصندوق وفقـا للنظم احملاسبية املتعـارف عليهـا باملخالفـة لـن  املـادة      

 من قرار اإلنشاء.

 املهــام املوكلــة إليــه يف وعــدم القيــام بمكتــب املراجعــة الداخليــة  ضــعف أداء

وإعـداد تقـارير دوريـة عـن سـري       الصـندوق، متابعة مجيع نشـاطات وإدارات  

 باخلارج.العمل مبكاتب االستثمار 

     ــانوني ــاد اجلمعيـــة العموميـــة للصـــندوق للنظـــر يف الوضـــع القـ عـــدم انعقـ

حية التبعيـة والتمويـل واعتمـاد النظـام األساسـي واللـوائح       للصندوق من نا

 اإلدارية واملالية.

 التابعــة للصــندوق يف أفريقيــا غــري مســجلة بدولــة    االســتثمار جــّل مكاتــب

ترتــب عــن االسـتثمار وال يوجــد أي تــراخي  هلــذه املكاتــب ملزاولــة نشــاطها  

ــك أيضــاـ  ــث أن  طبيعــينيفــتح حســابات مصــرفية بأمســاء أشــخاص      ذل حي

 وافتهم املنية. همبعض

متابعة ودراسـة الوضـع القـائم ملشـاريع االسـتثمار يف أفريقيـا حتـى         من خالل  -

ومــن خــالل مــا تــوفرت مــن معلومــات وبيانــات بــإدارة الصــندوق،   م31/12/2017

 مســتثمر،  (1137)مشــروعـا لعــدد   (365)أن إمجــالي عــدد املشــاريع  ــو     تــبني

ـــوق ــروض لت   ـــ ــة القـ ــالي قيمـ ــز إمجـ ـــد بلـ ــاريع ـــ ـــو لك املشـ ( 237,263,680) ــ

موزعـة علـى عـدد     دوالر (229,637,281)دوالر، باملقابل بلـز مـا س صـرفه  ـو     

 أفريقية، وقد تبني من خالل الفح  ما يلي:دولة ( 14)

          ــام إدارة الصــندوق بإعــادة تقيــيم كافــة القــروض خــالل الســنة عــدم قي

 دية منها.املالية موضوع الفح  وحتديد مدى اجلدوى االقتصا

   مـن القـروض املمنوحـة     %(2)قيمـة  صم خباملصرف اللييب اخلارجي قيام

ودون أن تتـــبني طبيعـــة تلـــك اخلصـــومات والزال الـــديوان يف  مـــن املصـــرف

 متابعة مستمرة هلذا املوضوع.

         خمتلفـة، أغلب مشـاريع االسـتثمار يف أفريقيـا تعـاني صـعوبات ومشـاكل 

باإلضـافة   االستثمار وبعضـها متوقـف   عدم تواجد املستثمرين يف بلد ومنها

 عدم مباشرة النشاط وعدم اجلّدية لدى بعض املستثمرين.إلي 

     ضــعف وقصــور اخلطــط والــربامج الالزمــة إلجنــان االســتثمار يف أفريقيــا

 واإلشراف واملتابعة على تنفيذ املشاريع االستثمارية وأساليب تطويرها.

    ــة و ــات الفنيــ ــات واملعلومــ ــة البيانــ ــدم كفايــ ــريعية  عــ ــادية والتشــ االقتصــ

ــرص     ــد فـ ــة وحتديـ ــة لدراسـ ــتثمار،الالزمـ ــربة املســـتثمرين    االسـ ــة خـ وقلـ

 الشأن.وتقديم النصح واالستشارات هلم يف هذا 

        ضــعف االتفاقيــات وشــروط وضــوابط االســتثمار يف أفريقيــا املوقعــة بــني

 أفريقيــا،الصــندوق واملســتثمرين لغــرض إقامــة مشــروعات اســتثمارية يف   

حيـث س متكـني الصـندوق     للمسـتثمرين، حبيث يتم متليكها بعـد إجنازهـا   
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وأغلـب تلـك املشـاريع تعـاني الصـعوبات       اإلقـراض من اسرتجاع أقساط تلك 

 هلا.واملشاكل دون وجود حلول 

       مجيــع مصــروفات الصــندوق بالــداخل واخلــارج يــتم خصــمها مــن حســاب

 للصندوق.اإلقراض للصرف على النفقات التسيريية 

 ــول مــع املســتثمرين الســرتجاع      ضــ ــام إدارة الصــندوق بإ ــاد احلل رورة قي

اإليــرادات احملصــلة مــن الشــركات  تتجــاوزحيــث ي  القــروض،قيمــة تلــك 

جنيــه ســوداني، ( 3,826,132)و دوالر،( 402,803)مبلــز وقــدره  االســتثمارية

 القروض.أي بنسبة معدومة بالنظر لقيمة تلك 

  لقضـاء  ل بالاذ خطوات جادة وذلك بـاللجوء  ي يتبني قيام إدارة الصندوق

للحفاظ على أموال الصندوق من الضياع خاصـة للمشاريع الـظ اسـتنفذت   

 منها.قروضها وأيضـا احللول الودية 

          قيام بعض مكاتب االسـتثمار يف اخلـارج بـدفع مبـالز يف شـكل زيـادات علـى

 قيمة القروض وعدم معرفة أسباب تلك املبالز.

    ــة ــع آليـ ــدم وضـ ــز       عـ ــل مبلـ ــتثمر كامـ ــحب املسـ ــة سـ ــاجل حالـ ــحة تعـ واضـ

القروض وتركه جلـزء قليـل مـن املبلـز لكـي يـدخل يف فـرتة السـمان ومـن          

 ثم مرحلة السداد.

      والسـنوات الالحقـة   م 2005قيام إدارة املصرف اللييب اخلـارجي خـالل سـنة

ــابه      ــتثمر نظـــري انتسـ ــدره ألـــف دوالر مـــن كـــل مسـ ــز وقـ ــا خبصـــم مبلـ هلـ

ــاد امل  ــوية احتـ ــتثمرين يف لعضـ ــا،سـ ــن      أفريقيـ ــمه مـ ــا س خصـ ــز مـ ــث بلـ حيـ

بكتابـه  مـدير وحـدة االسـتثمار الشـعيب يف أفريقيـا      إفادة املستثمرين حسب 

املصـــرف بإحالــــة   يقـــم ي ودوالر ( 202,000) ـــو   م11/05/2006املـــؤرخ يف  

 إلدارة الصندوق. كشف بأمساء املستثمرين

    والر مـــــن حســـــاب د مليـــــون( 9)س حتويـــــل مبلـــــز  م18/10/2010بتـــــاري

ــييب اخلــارجي رقــم     ــل   ( 54321)الصــندوق باملصــرف الل حســب أمــر التحوي

املبلــز ميثـــل  املتابعـــة واإلفــادة، تـــبني أن  الصــادر مـــن املصــرف ومـــن خــالل    

بدولــة وديعــة س فتحهــا خــالل الســنوات الســابقة مبصــرف مشــال أفريقيــا  

مبلــز  وقــد س إيــداع ،هأن الصــندوق حيــتفظ حبســاب جــاري طرفــ و لبنــان،

دوالر ( 3,316,511)بفــرق  ــو   باحلســاب املــذكور، أي  دوالر( 5,638,488)

باحلسـاب، والزال املوضـوع حتـف املتابعـة     ما بني املبلز احملول واملبلز املرجـع  

 من قبل الديوان.

        دفــع مبــالز ماليــة لشــركة )يــارا( وهــي شــركة منقولــة مــن غامبيــا إس

دون دوالر،  (1,887,000)يـة قـدرها   النيجر ومنها إس اجلزائر بقيمـة إمجال 

أن متتلــك هــذه الشــركة أي أصــول وفــق نتــائج أعمــال اللجنــة فــإن هــذه      

املبــالز مدفوعــة بالتجــاوز مــن املصــرف اللــييب اخلــارجي واملســؤول مباشــرـة  

 عنه.
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        ــالز ماليــة لشــركة )هايــل( خــارج اجلزائــر )طــرابلس النيجــر(  –دفــع مب

ــد      ــم عـ ــر رغـ ــن النيجـ ــة مـ ــا منقولـ ــدى    باعتبارهـ ــا لـ ــف هلـ ــود ملـ إدارة م وجـ

ــندوق  ــز    الصـ ــد بلـ ــا، وقـ ــول بهـ ــرف املعمـ ــد الصـ ــراءات وقواعـ باملخالفـــة إلجـ

 دوالر. (879,199) إمجالي املبالز املدفوعة

          شــــركة االحتــــاد األفريقــــي لالتصــــاالت هــــي مــــن ضــــمن الشــــركات

ــك أي     ــر ال متتل ــة اجلزائ ــز    حيــث أصــول،االســتثمارية يف دول دفــع هلــا مبل

دوالر باملخالفــة إلجــراءات وقواعــد الصــرف مــع العلــم   (1,932,061)وقــدره 

 دوالر.مليون ( 2)بأن قيمة القرض حسب االتفاقية بلغف 

     تــبني وجــود شــركات ي يصــرن هلــا باالســتثمار بــاجلزائر، وقــد دفعــف هلــا

شـركة الكنـوز،    بـدون وجـود ضـمانات وهـي    مبالز مالية من بنـك اإلسـكان   

شـركة الزنتـان، القيمـة املدفوعـة      –دوالر  (210,748)القيمة املدفوعـة هلـا   

 التمويل.دوالر، ودون معرفة مربرات إصدار أوامر ( 19,726)هلا 

        صـرف مبـالز ماليــة لـبعض الشـركات  ــاوزت قيمـة القـروض املمنوحــة

 الفعليـة، هلا على الرغم من أن هـذه الشـركات ي تـدخل مرحلـة التشـغيل      

 املثال:ومنها على سبيل 

 القيمة املدفوعة بالتجاوز اسم الشركة

 دوالر 18,080 شركة الكنوز

 دوالر 15,096 شركة النقازة

 دوالر 15,630 شركة سويسي

 دوالر 3,438 شركة الكوز

 دوالر 10,000 شركة براويز
 

بشــأن م 2017خــالل ســنة قــرارات ( 7)قيــام مــدير عــام الصــندوق بإصــدار عــدد   -

تشـــكيل جلـــان يف مهـــام رمسيـــة إس الـــدول األفريقيـــة للقيـــام جبـــرد أصـــول    

وأيضـــا االســتعانة  بالصــندوق،املكاتــب التابعــة للصــندوق للمــوظفني العــاملني  

 بأشخاص من خارج الصندوق لتقييم املشاريع ومتابعة القضايا.

 ةمصــرفي اتحســاب (5)منهــا  ةحســاب مصــرفي  (10)عــدد ب حيــتفظ الصــندوق  -

بعملـــة لـــدوالر، وحســـاب واحـــد عملـــة اب اتحســـاب( 4)لـــة احملليـــة وعـــدد بالعم

 ومن خالل الفح  تبني ما يلي:ليورو، ا

  بــبعض مــن احلســابات  م31/12/2017املعلقــات املصــرفية حتــى بعــض ظهــور

املفتوحة مبصرف الواحة واملصرف اللييب اخلارجي، فضاـل عـن عـدم اعـداد    

 مذكرات التسوية للبعض اآلخر.

   تقـدم للـديوان   ر بعـض مـن احلسـابات املصـرفية للصـندوق ي      لـوحظ ظهـو

ــابا    ــة حســ ــدد ثالثــ ــا وبعــ ــرفية هلــ ــابات املصــ ــوفات احلســ ــة كشــ ت مفتوحــ

 .باملصرف التجاري الوطين
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الشـــؤون اإلداريـــة واملاليـــة  إدارة مـــن  املقـــدمعـــدم مطابقـــة كشـــف الســـيارات   -

حيــث تــبني عــدم ظهــور   م،2016لعــام لبالصــندوق مــع كشــف اجلــرد الســنوي  

 .5-25-41852س رقم اللوحة زقيد السيارة نوع تويوتا لكو

وجود عقد تنازل عن عقار س التصديق عليـه مـن ملـرر العقـود بـني صـندوق        -

طــرف أول بشــأن   ك و)مــم أ(  ثــاني،طــرف  كتشــجيع االســتثمار يف أفريقيــا   

كائنـة مبنطقـة   م 500التنازل على قطعة أرض مشيد عليهـا منـزل مسـاحتها    

أي بيانـات عليهـا وغـري موجـودة      للـديوان ي يبني حيث اج، جنزور الغريان السر

 للصندوق.ومقيد بسجالت اجلرد السنوي 

قيــام جملــس إدارة الصــندوق بتغــيري قيمــة املكافــأة املاليــة املخصصــة ألعضــاء    -

جملــس اإلدارة، حيــث كانــف تــدفع عــن كــل اجتمــاع أصــبحف تــدفع شــهريـا،   

حيــث أن تعــيني أعضــاء جمــالس اإلدارة وحتديــد مكافــآتهم اختصــاص أصــيل    

 .للجمعية العمومية أو اجلهة املالكة 

 القابضة يةالزراع األفريقية الشركة الليبية
ي يتم اعتماد اهليكل التنظيمي واملـالك الـوظيفي للشـركة الليبيـة الزراعيـة       -

 القابضة فضاـل عن عدم وجود لوائح مالية وادارية معتمدة خاصة للشركة.  

ــاد - ــاد ميزانيـــات    اجلمعيـــة عـــدم انعقـ العموميـــة والـــذي ادى بـــدوره عـــدم اعتمـ

 الشركة.

ي تقـــم إدارة الشـــركة بإعـــداد قـــوائم ماليـــة جممعـــة حبيـــث تعكـــس كافـــة   -

 مساهمات الشركة.  

ــنوات     - ــالل السـ ــة خـ ــة متتاليـ ــائر ماليـ ــدت الشـــركة خسـ م( 2015 –م 2010)تكبـ

  -كما هي موضحة يف اجلدول التالي: 

 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 السنة

قيمة اخلسائر/ 

 1,712,877 2,627,615 1,267,036 784,096 490,201 دينار

 

عــدم قيــام إدارة الشــركة بوضــع رؤيــة واســرتاتيجية واضــحة إلدارة أمواهلــا،     -

م 2015حيث تبني اإلنفاق على مشاريع مببـالز طائلـة وصـلف مـع نهايـة العـام       

ــز  ــس      دون (14,197,058)اس مبلــ ــاريع وأســ ــده املشــ ــن هــ ــدوى مــ ــد اجلــ حتديــ

 الصرف عليها.  

ــتكمال  إدارة ي تقـــم - ــراءات الشـــركة باسـ ــروعات   إجـ ــة الشـــركات واملشـ أيلولـ

الزراعية بصفة نهائية وقانونية، والـظ كانـف تتبـع كـاـل مـن ملفظـة ليبيـا        

أفريقيــا لالســتثمار والشــركة الليبيــة لالســتثمارات األفريقيــة ونقلــف إس       
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الشــركة الليبيــة األفريقيــة الزراعيــة القابضــة، مــع اســتمرار الصــرف عليهــا   

 ام إجراءات النقل القانونية.دون إمت

ــة القابضــة        - ــتم إجــراءات املطابقــة بــني إدارة احملفظــة والشــركة الزراعي ي ت

للحســـابات اخلاصـــة مبـــا س صـــرفه علـــى الشـــركة واملشـــاريع الـــظ حتــــف         

 اإلشراف، كما أنها ي تظهر بشكل سليم يف القوائم املالية للشركة.

تماعـــــه املـــــؤرخ يف تـــــبني قيـــــام جملـــــس إدارة الشـــــركة ضـــــمن ملضـــــر اج  -

باملوافقة على فتح مكتب للطـواري تـابع للشـركة باجلمهوريـة     م 01/01/2015

التونســية وعلـــى ضـــوئه س فــتح حســـاب جـــاري مصــريف ببنـــك الزيتونـــة وس    

الصـــرف منــــه ألغـــراض خمتلفــــة وذلـــك باملخالفــــة للتشـــريعات والقــــوانني     

 والقرارات الصادرة عن املؤسسة الليبية لالستثمار.  

مــالي مبلــز  بتحويــلم 14/01/2015دير عــام الشــركة الســابق بتــاري    قيــام مــ  -

ــة  ــرف      (1,781,360)بقيمـ ــرف املصـ ــركة طـ ــاب الشـ ــن حسـ ــي، مـ دوالر أمريكـ

اللييب اخلـارجي إس احلسـاب املفتـون ببنـك الزيتونـة فـرع العوينـة جبمهوريـة         

وقد تبني بـأن املبلـز الـذي     ،تونس، وذلك دون عرض األمر على جملس اإلدارة

 اجمللـس  وقـد علـم   املدعو )خ س(،لبنك الزيتونة س سحب نصفه من قبل  حول

ــاري    ــادس بتـ ــه السـ ــأخرـا يف اجتماعـ ــة  م، 24/08/2015متـ ــأن عمليـ ــم بـ ــع العلـ مـ

 م. 2015السحب متف خالل شهر إبريل من العام 

 السودان لالستثمار احملدودة: الب شركة اليكو
ــو  ــف شـــركة اليكـ ــنة    الب تأسسـ ــودان سـ ــة السـ ــدودة يف مجهوريـ ــتثمار احملـ لالسـ

جنيـه سـوداني بغـرض إعـادة نشـاط الربنـامج       ألـف   (100)برأس مال قدره م، 2008

االستثماري الذي كـان منـاط بالشـركة الليبيـة لالسـتثمارات اخلارجيـة، ومـن        

ــة بنـــا علــ        ى موافقــة س أوكــل هــذا الربنــامج اس شــركة االســتثمارات األفريقي

وعلـى ضـوء ذلـك قامـف األخـرية بتأسـيس شـركة اليكـو         عبية العامـة  اللجنة الش

الب الســــودان، ومــــن خــــالل متابعــــة الــــديوان لنشــــاط الشــــركة بــــرزت بعــــض   

 املالحظات نوردها فيما يلي:  

ــاري   - ــاحة    م19/11/1997بتــ ــة ارض مبســ ــة الليبيــ ــف للدولــ ــدان ( 200) منحــ فــ

السـودان مقابـل تسـوية    ملشروع غرب القولد الزراعي بالوالية الشمالية بدولـة  

مليـون دوالر امريكـي، ومـن خـالل متابعـة الـديوان        $(140) دين سيادي بقيمة

ــع        للوضــع احلــالي هلــذا االســتثمار تــبني أن احلكومــة الســودانية قامــف برتجي

الليبيـة واملتمثلـة    احلكومـة  املشروع لصاحلها على أن يـتم مـنح البـديل لصـاا    

واس هـذا التـاري  ي يـتم تنفيـذ      ،فريقيـة يف الشركة الليبيـة لالسـتثمارات األ  

 .ذلك ويعترب املشروع مسحوب من اجلانب اللييب
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بني احلكومة الليبية واحلكومة السـودانية بتسـوية    1997 سنة س االتفاق يف    -

مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك مبــنح  ( 56)علــى األخــرية بقيمتــه   مســتحق ديــن

ــدان لالن ( 117)أراضيب زراعيــة مبســاحة   ــف ف ــة يف مشــروع    أل ــا واملتمثل تفــاع به

سنة، حيـث ورد يف تقريـر رئـيس جملـس     ( 70)النقع وغرب القولد، وذلك ملدة 

بأن املشروع س ترجيعـه مـن قبـل    م، 15/11/2015إدارة الشركة الصادر بتاري  

احلكومــة الســودانية وهــو األن حتــف إجــراءات املتابعــة مــن قبــل وزارة املاليــة         

 ومة السودانية حلل تلك اإلشكالية.باحلكومة الليبية مع احلك

بــــني الشــــركة الليبيــــة لالســــتثمارات    م 16/10/1995 عقــــد اتفــــاق بتــــاري     -

ــندس         ــروع سـ ــة ملشـ ــاء املالكـ ــل أوليـ ــة جبـ ــركة تنميـ ــو( وشـ ــة )الفيكـ اخلارجيـ

ــى شــراء مســاحة      ــدره     (3,000)الزراعــي بالســودان ، عل ــز إمجــالي ق ــدان مببل ف

دوالر أمريكـــي، وهـــو عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن املـــزارع وعـــددها  ( 2,331,720)

، حيث تبني وجود مشـاكل وصـعوبات خمتلفـة بشـأن اسـتثمار        مزرعة( 293)

يف باإلضـافة إس صـعوبة   السـتتماها  األهـالي   وإدارة تلك املزارع منهـا اعـرتاض  

ــار  ــم األمطــ ــزارع يف مواســ ــول للمــ ــار  كــــذلك الوصــ ــة االفتقــ ــة التحتيــ   للبنيــ

ــ ــام    الطـــرق املعبـــدةة يف واملتمثلـ ــدير عـ ــا وردت تلـــك التصـــرحيات عـــن مـ كمـ

ــركة ــر    الشـ ــذلك األمـ ــة  أن األ، كـ ــاحلة للزراعـ ــري صـ ــك رض غـ ــب  وذلـ حسـ

حتتــاج إس معاجلــة الرتبــة واستصــالحها اخلصــوص و التحاليــل الــظ متــف يف

 . سنوات من أربع إس  س  تستغرققد الظ و

ــاري      - ــد بتـ ــاع املنعقـ ــر االجتمـ بـــني الشـــركة  م 17/02/2009س مبوجـــب ملضـ

الليبيــة لالســتثمارات اخلارجيــة والشــركة الليبيــة لالســتثمارات االفريقيــة    

تســــليم واســــتالم امللفــــات والوثــــائق واملســــتندات املتعلقــــة مبشــــاريع )النقــــع،   

ســــندس، غــــرب القولــــد(؛ ومــــن ثــــم قامــــف الشــــركة الليبيــــة لالســــتثمارات  

ــة املشــاريع إس الشــركات التا    ــة بإحال اليكــو الب الســودان(  ) بعــة هلــا االفريقي

مليـون دوالر أمريكـي، مـع العلـم بأنهـا       (198)والظ  اوزت قيمتها اإلمجاليـة  

 مثقلة باملشاكل والصعوبات كما ذكر أعاله.

س التوقيع علـى اتفاقيـة لالسـتثمار الزراعـي بـني الدولـة الليبيـة ومجهوريـة           -

ــاري   الســودان ــة   ، بشــأن اقامــة مشــروع   م 19/11/1997 بت يف مشــال غــرب مدين

عـــــن العاصـــمة الســـودانية ، والـــظ تــــم   (كـــم 350)دنقلـــة الـــظ تبعـــد حـــوالي  

ألف فـدان، مقابـل تسـوية    ( 200)   مبوجبها مسنح اجلانب اللييب أرض مبساحــة

مليون دوالر أمريكي إال أن الشـركة ي تـتمكن مـن    ( 140)دين سيادي بقيمة 

إس هيئــة ســد مــروى بقــرار رئاســي  اســتالم املشــروع املــذكور ، حيــث س ضــمه

من احلكومة السودانية ، وقد عرض علـى الشـركة منحهـا موقـع آخـر إال أنـه       

يعتــرب املشــروع مســحوب مــن    تــبني عــدم جــدوى اســتثماره ، واس هــذا التــاري   

 .    قبل احلكومة السودانية وي يتم منح البديل لصاا الشركة
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 شركة ماليبيا للزراعة احملدودة:
ماليـني فرنـك    (10)، برأس مال مـدفوع قـدره   م 2007شركة ماليبيا سنة تأسسف 

للجانــب اللــييب ، حيــث متتلــك أصــواـل متمثلــة يف   %100ســيفا، وبنســبة مســاهمة 

ــاحة  ــة أرض زراعيـــة مبسـ ــر،    ( 100)  قطعـ ــر النيجـ ــا نهـ ــار حبـــوض دلتـ ألـــف هكتـ

هكتــــــار مبنطقــــــة ماســــــينا الغربيــــــة  ( 28)وقطعــــــة أرض زراعيــــــة مبساحـــــــــة 

)كوكري( ، وقنـاة توصـيل ميـاه مـن قنـاة ماسـينا املتفرعـة مـن نهـر النيجـر إس           

 (41,300، وطريق معبد مبحـاذاة القنـاة بطـول     (كم (39,180أرض املشروع بطول 

عقـــد بـــني كــل مـــن شـــركة ماليبيــا للزراعـــة احملـــدودة    م، حيـــث س إبــرا ( كــم 

للقيـام بدراسـات   م 15/04/2007 ستشـاريون بتـاري   ومكتب االسطرالب مهندسون ا

ألـف   ( 25) جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع زراعي متكامل على مسـاحة تقـدر بــ    

هكتار مبنطقة دلتا نهـر النيجـر ، حيـث قوـدرت التكلفـة اإلمجاليـة إلجـراء دراسـة         

دوالر أمريكــي ، ومـــن خــالل قيـــام    (948,100)اجلــدوى االقتصـــادية مببلــز قـــدره   

وان بـــاالطالع علـــى تقريـــر ملخـــ  عـــن اجلـــدوى االقتصـــادية للمشـــروع ،   الـــدي

 تبينف مجلة من املعوقات الظ تواجه تنفيذ املشروع وهي :

 .خطر اجنراف الرتبة احملاذية للقناة 

 .عدم كفاية املياه لإلنتاج املستهدف باألساس 

 .عدم صالحية الرتبة لزراعة األرز وغريه من احملاصيل 

    ــر غمـــر مســـاحات كـــبرية مـــن املنـــاطق املســـتهدفة بالزراعـــة مبيـــاه      خطـ

 األمطار.

 .خطر ركود املياه بالقناة 

 ي حيـث  دراسـات،  مـن  بـه  قـام  فيمـا  جـاد ا  يكـن  ي االسـطرالب  مكتب فإن بالتاليو 

 النقـــاط يف اليهـــا اإلشـــارة س كمـــا باملشـــروع حتـــيط الـــظ املخـــاطر بـــإبراز يقـــم

 السابقة.

   لالستثمارالشركة الليبية الليبريية  
بنـــاء  علـــى اتفاقيـــة  ADA/LAPتأسســـف الشـــركة الليبيـــة الليبرييـــة لالســـتثمار 

احـدى الشـركات     ليبرييـا  LAP بني شركةم 19/10/2007شراكة موقعة بتاري  

أفريقيـــا لالســـتثمار،  سويســـرا اململوكـــة حملفظـــة ليبيـــا LAPالتابعـــة لشـــركة 

االسـتثمار يف اجملـال الزراعـي ،    وذلـك لغـرض    ADAواملؤسسة األفريقية للتنمية 

للجانــب اللــييب ، %( 96)مســجلة وفـق القــانون الليـبريي وبنســبة مساهمــــة     وهـي 

 (200,000)للجانـــب الليـــبريي ، حيـــث بلـــز رأس مـــال الشـــركة املصـــرن بـــه   %(4)

ر دوال (100,000)، واملــدفوع منـــه مبلـــز   (3.1وفـــق االتفاقيــة البنـــد  ) دوالر أمريكــي 
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بـإدارة مشـروع االرز    (ADA)تقـوم شـركة   شركة الب سويس وأمريكي من قبل 

. 

س حتويل جمموعة من املبـالز للشـركة يف شـكل دفعـات قـروض ومبـالز أخـرى        

مـــن فـــروع ملفظـــة ليبيـــا أفريقيـــا لالســـتثمار )الب ســـويس والب أوفرســـيس(،   

 وذلك وفقا للبيان التالي:

 القيمة السنة البيان

 دوالر 20,841,641 م2010 م ـ2008 حتويل من الب سويس

 دوالر 11,689,317 م2010 ـ م2008 حتويل من الب أفرسيس

 دوالر 340,860 م 2010 حتويل من شركة الب أفرسيس

 دوالر 1,000,000 م 2010 حتويل من ملفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار

 دوالر 745,549 م 2010 حتويل من الشركة الزراعية القابضة )مصاريف(

 دوالر11,789,105 / توريد معدات وشحنمبالز ل  

 دوالر 5,003,220 / مبالز ل  متن األرض ومتن االمتياز

 دوالر 6,200,000 / مبالز ل  توريد االت ومعدات زراعية

 دوالر 800,023 / مبالز ل  دراسات جدوى اقتصادية

 دوالر 14,532,146 / مبالز ل  مصاريف عامة على املشروع

 

 قوائم مالية للشركة منذ بداية النشاط حتى تارخيه.عدم وجود  -

ــرتكة    - ــركة املشـ ــف الشـ ــاحته   ( LAP/ADA)قامـ ــا مسـ ــالن مـ ( 2,500)باستصـ

هكتــار مبحصــول األرز، حيــث كانــف     (1,200)هكتــار مبنطقــة فويــا وزراعــة    

ــة االستصــالن     ــل عملي ــاج مقاب طــن مــن األرز، ونتيجــة   ( 4,000)حصــيلة اإلنت

ــل يف إدارة   ــال احلاصــ ــالف احملصــــول     لإلهمــ ــبب يف فقــــدان وإتــ املشــــروع تســ

 بالكامل.

تبني قيام احلكومـة الليبرييـة بتخصـي  األرض املتفـق عليهـا وذلـك إلحـدى         -

الشــركات الصــينية، مــن خــالل مــا تــبني حــول زيــارة الوفــد للموقــع وال وجــود 

 .املذكور ألي نشاط يتعلق باملشروع

ــا     - ــركة حالي ـ ــع الشـ ــول وضـ ــات حـ ــة معلومـ ــوفر أيـ ــذي ال تتـ ــة،  لـ إدارة احملفظـ

ــركة       ــس إدارة شـــ ــيس جملـــ ــة رئـــ ــة مبخاطبـــ ــام احملفظـــ ــن قيـــ ــالرغم مـــ بـــ

LAP/ADA       ــاة احملفظــة ــس إدارة شــركة الب أوفرســيز، مبواف ورئــيس جمل

ــواردة مــن رئــيس جملــس إدارة شــركة        ــآخر املســتجدات، إال أن املعلومــات ال ب

LAP/ADA      بــأن اجلانــب الليــبريي قــد مجــد نشــاط الشــركة دون تقــديم مــا

ــد ــرب       يفيـ ــدثف تعتـ ــا حـ ــراءات إذا مـ ــك اإلجـ ــث أن تلـ ــي، وحيـ ــكل رمسـ ــك بشـ ذلـ

ــرف األول        ــز الطـ ــتم تبليـ ــرتض أن يـ ــظ تفـ ــراكة والـ ــة الشـ ــة التفاقيـ خمالـفـ

 )اجلانب اللييب( خطيـا بذلك.  
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ــركة   - ــس إدارة شــ ــال جملــ ــركة الب   (،LAP/ADA) إهمــ ــس إدارة شــ وجملــ

 ان هنــاك فســاد ســويس يف متابعــة الشــركة ماليـــا وإداريـــا وقانونيـــا كمــا تــبني

 وإهمال متعمد وإهدار للمال العام.

 معلومــات أيــة توجــد وال املشــروع، ملوقــع بالكامــل الزراعيــة اآلالت وصــول تــبني -

ــعها عـــن ــالي وضـ ــا، الليـــبريي اجلانـــب اســـتالم بعـــد احلـ ــو هلـ ــئول وهـ ــن املسـ  عـ

 .عليه متعارف هو ما وفق ولزينها سالمتها

تــبني بــأن اجلانــب اللــييب قــام بالوفــاء جبميــع تعهداتــه بتــوفري التمويــل الــالزم    -

ــاهم        ــذكرة التفـ ــق مـ ــه وفـ ــد بـ ــا تعهـ ــداد مـ ــالل سـ ــن خـ ــذكور مـ ــروع املـ للمشـ

( 38)واتفاقية الشراكة، مـن دفـع أقسـاط القـرض بالكامـل وبقيمـة إمجاليـة        

ي تتـوفر  مليون دوالر أمريكي اس توريد كامـل اآلالت ومصـنع األرز، إال أنـه    

 أية معلومات حول املوقف احلالي للمشروع بقائه من عدمه.

 شركة الب ابونتو/موزمبيق: 
 ،مريكـــيأدوالر  ألـــف( 100وقـــدره )س مـــال أبـــرم، 2009ســـنة تأسســـف الشـــركة 

ــني  ــراكة بـ ــليب وبشـ ــركة   كـ ــن شـ ــبة (LAP -overseas)مـ ــركة  % 60 بنسـ وشـ

(Ubuntu) شـركة ابونتـو بـإدارة املشـروع    ن تقـوم  أعلـى  ، % 40 املوزمبيقية بنسبة 

ــاحة ــار أ( 20) ومبسـ ــتا(  ،لـــف هكتـ ــة )بيالفيسـ ــوالي  ،يف منطقـ ــد حـ  60 )              تبعـ

 ومــن أهــم املســتهدفات إقامــة ،(ســنة 50 ــار ملــدة بإ)كــم عــن العاصــمة موبوتــو (

 لف طن سنويـا.أ (100) بسعةمصنع لتجفيف ولزين وتعليب االرز 

 ،مريكــيأمليــون دوالر  (33)قيمتــه بقــرض منحهــا مــن خــالل  س متويــل شــركة

املبلــز املتبقــي مــن القــرض حــوالي  حيــث أن  LAP-Overseasلشــركة س حتويلــه 

 ، يـتم سـداد  موجـود يف حسـاب شـركة الب اوفـر سـيس      ،مريكيأدوالر  ينيمال (9)

ومــن خــالل متابعــة  ،%4.5س إالقــرض خــالل عشــر ســنوات مبعــدل فائــدة يصــل 

 االستثمار تبني ما يلي:ان هلذا الديو

 .عدم وجود ضمانات عن قيمة القرض املمنون 

     .يالحظ أن املشروع يف الوقف احلالي متوقف عن النشاط 

           ــدس ــتثمار، تكـ ــول االسـ ــارير حـ ــى التقـ ــالع علـ ــالل االطـ ــن خـ ــظ مـ يالحـ

 حاوية. (49)جمموعة كبرية من احلاويات مبوقع املشروع تصل عددها 

   إدارة احملفظة عـن الوضـع احلـالي للشـركة      لدىعدم توفر أية معلومات

 وحتى تارخيه.م 2015منذ العام 
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 الشركة الليبية الغينية املشرتكة للتنمية والتصنيع الزراعي )ساجليديا(: 
ــنة   ــة      م 1976يف سـ ــة الليبيـ ــع احلكومـ ــات مـ ــة يف مفاوضـ ــركة الغينيـ ــف الشـ دخلـ

ــث  ،%50يف رأس مــال الشــركة بنســبة      للمســاهمة ــك أصــ حي  ضــخمـة واـلمتتل

ـــة ــاحة    متمثلـ ــى مسـ ــام علـ ــنع مقـ ــع مـــرت( 10,000)يف مصـ ــة  مربـ ــك مزرعـ ، ومتتلـ

  .هكتار (2,100)وأراضي للتوسع يف النشاط الزراعي مبساحة تتجاوز 

وخفــض نســبة  %75س رفــع نســبة مســاهمة اجلانــب اللــييب إس  م 1993ويف ســنة  

س توريـــد املعـــدات، وس م 2009يف ســـنة و ،%25مســـاهمة اجلانـــب الغـــيين ليصـــبح 

يوم ــا فقـط، ومــن ثــم توقفـف عــن العمــل   ( 22)ملــدة إحــدى خطــوط اإلنتـاج  تشـغيل  

بـالرغم مـن اسـتنفاذ رأس مـال شـركة سـاجليديا       بسبب األعطال حتى تارخيـه ،  

فرنــــك غــــيين، وأن اخلســــائر املرتاكمــــة حتــــى   (697,281,191)بالكامــــل والبــــالز 

ومــن ثــم قــرر املســاهمون )     فرنــك غــيين ، (22,124,990,924)وصــلف م 31/12/2007

ــادة رأس مــال الشــركة كــل  حســب نســبة          ـــ زي االحتفــاظ بالشــركة ونشــاطها ـ

 مساهمته ( ، وفيما يلي بعض املالحظات املتعلقة بالشركة وهي :

ـــ )البيانــات ماليــة، بيانــات عــن         - عــدم وجــود أرشــيف مــنظم للشــركة يتعلــق ب

 والقانونية(.العقود، البيانات اإلدارية 

ــرغم مــن وجــود مشــكلة         - ــى ال ال يوجــد ملاضــر اجتماعــات جملــس اإلدارة عل

قانونية متمثلة يف عدم تسمية احلكومـة الغينيـة لـرئيس جملـس اإلدارة مـن      

 طرفهم حسب النظام األساسي.

لــيس لــدى الشــركة نظــام واضــح للــدورة املســتندية وال جــدول للصــالحيات     -

 وال إطار قانوني واضح للعمل به.

عــدم تــوفر خطــة عمــل مســتقبلية أو جــدوى اقتصــادية للشــركة، حيــث يــتم     -

استغالل املزرعة بطريقة عشوائية وعدم استغالهلا بصورة مثالية، مـع وجـود   

إمكانيــات أساســية باملزرعــة تتمثــل يف الرتبــة اجليــدة ومصــادر امليــاه املتــوفرة      

 بكثرة.

جلــة بعــض عــدم وجــود جملــس إدارة خــاص بالشــركة، والــذي مــن شــأنه معا  -

 املشاكل وبشكل.

ي تقــم الشــركة الزراعيــة بــأي نشــاط ملمــوس مــن تطــوير عالقــات التكامــل    -

 والتعاون مع احلكومة الغينية.

عــدم تــوفر الشــروط العلميــة والعمليــة للمــوظفني والفريــق الغــيين املكلــف          -

 بالعمل باملصنع واملزرعة.

ر املاديـة للشـركة،   تدني املستوى املعيشي للمنطقة أدى إس الكثري من األضرا -

ومنهـــا ســـرقة الكوابـــل الكهربائيـــة واملبيـــدات احلشـــرية واألمســـدة والوقــــود        

 اخلاص باملولدات واجلرارات الزراعية.
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بسعد املسافة بني مكاتب الشركة وموقـع املشـروع ال حيقـق اهلـدف االقتصـادي       -

ــا يف املــدة        منــه، والــظ تســتلزم إقامــة املــدير والفريــق داخــل املزرعــة وخصوص 

األوس للمشـروع، وذلـك للوقــوف علـى املشـاكل احمليطــة باملشـروع والســيطرة      

 على األرض وكذا السرقات املتكررة.

عدم توفر أي تقارير بشكل منتظم سواء شهرية أم سنوية عن الوضـع احلـالي    -

 للشركة إال عند الطلب.

وقد أفـاد املسـئول القـانوني بالشـركة     م، 2010ي يتم سداد الضرائب منذ سنة  -

أنه س التنسيق مع إدارة الضرائب بعدم السداد نظر ا لتوقفهـا عـن العمـل، غـري     

 أنه ال يوجد أي مستند يعزز ذلك.

تعمــل الشــركة بــدون مراقــب وال مراجــع داخلــي وال خــارجي، وهــو مــا يعــين       -

ــوال       ــى أمـ ــاظ علـ ــدقيق للحفـ ــبطية والتـ ــن الضـ ــام مـ ــب هـ ــال جانـ ــال وإهمـ إغفـ

 الشركة.

ى أجــزاء كــبرية مــن املزرعــة، وإهماهلــا ممــا أدى   عــدم الســيطرة القانونيــة علــ  -

إس حيــازة عــدة جهــات ألجــزاء كــبرية منهــا دون ســند قــانوني، كــذلك بعــض  

املــواطنني الغينــيني، حيــث س إعطــاء بعــض الفالحــني أراضــي لزراعــة البطــي   

مــن قبــل مــدير املزرعــة بــدون إ ــار أو قيــود علــيهم، وكــذا شــركة صــينية،    

ــى م   ــث س االســتيالء عل ــة لصــاا       حي قــر الشــركة مــن قبــل احلكومــة الغيني

شــركة صــينية، والـــظ أقامــف مصـــنعـا للجرانيــف علــى قطعـــة كــبرية مـــن       

 املزرعة، هذا بالرغم من أن الشركة لديها شهادة عقارية باملوقع.

ــدير العــام          - ــييب، باســتثناء امل ــب الل عــدم وجــود كــادر إداري حقيقــي عــن اجلان

عدم حتدثـه اللغـة الفرنسـية، واعتمـاده     بالرغم من عدم توضيح نظام عمله، و

الكلــي مــن الناحيــة العمليــة والرتمجــة علــى موظــف غــيين قــانوني، وموظفــة    

 إدارية  يد اللغة العربية.

تقـــرر إخـــالء مقـــر الشـــركة مـــن قبـــل احلكومـــة الغينيـــة، نظـــر ا لتخصيصـــه  -

 لشركة أخر، واملوضوع بصدد املتابعة من قبل شركة اليكو.

لقضـايا القانونيـة املرفوعـة علـى الشـركة، وعـدم الـاذ        لوحظ عدم متابعـة ا   -

اإلجراءات الالزمـة لـتاليف اآلثـار القانونيـة املرتتبـة علـى اإلجـراءات التعاقديـة         

    الظ أبرمتها الشركة، وفيما يلي بيان بالدعاوى املرفوعة على الشركة:

     دعوى حجز مرفوعة من املصرف الغيين الشـعيب املغـاربي، وذلـك السـتيفاء 

مليـار فرنـك غـيين، وقـد أوقـف احلجـز بتـدخل مـن         ( 2)مبلز قرض بقيمة 

 الدولة الغينية، محاية منها للشركة باعتبارها شريك فيها.

          (جم حـ )دعوى مطالبـة مببـالز ماليـة وغرامـات تـأخري مرفوعـة مـن السـيد 

موضـــوعها يف أن املـــدعي دفـــع مســـبـقا مبلـــز مليـــار   ويـــتلخ  وشـــركاؤه،
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مــن املــواد   %(20)ي تســلم لــه الشــركة إال نســبة   فرنــك لشــراء عصــائر، و 

 املتفق عليها.

  ،دعـــوى عماليـــة مقامـــة مـــن جمموعـــة عمـــال كـــانوا يعملـــون بالشـــركة

ويـــدعون بـــبعض احلقـــوق، وقـــد حكمـــف هلـــم احملكمـــة ابتـــدائي ا، والـــدعوى  

 مبرحلة االستئناف.

         دعوى من مصرف الساحل والصـحراء وذلـك بسـداد ديـن مسـتحق لـه علـى

 مان مقر الشركة مببلز مليون فرنك غيين.الشركة بض

  األفريقية( االستثمارات )لشركةشركة كينيا احملدودة التابعة 
ــام     - ــذ تأســـيس الشـــركة يف العـ ــة العموميـــة للشـــركة منـ ي  تمـــع اجلمعيـ

فضـــاـل عـــن عـــدم ، م2014 العـــام خـــالل الـــذي عقـــد باســتثناء االجتمـــاع م، 2008

   مبراجعة القوائم املالية.املكلف تغيري املراجع اخلارجي 

س حتويــل جمموعــة مــن املبــالز مــن قبــل شــركة االســتثمارات األفريقيـــة           -

دوالر ( 64,618,000)بلــز إمجاليهــا  ــو  م 2008لصــاا الشــركة خــالل العــام  

أمريكي، لغـرض شـراء فنـدق ال يكـو ر نسـي، ومـن املوقـف احلـالي أتضـح أن          

ذكور ومـن ثـم عـرض للبيـع مـن      احلكومة الكينية قد حجزت على الفندق املـ 

قبل البنك املركزي الكـيين، كمـا ي يتـبني طبيعـة معاجلـة تلـك املبـالز سـواء         

 يف شكل قرض ممنون أو زيادة يف رأس مال الشركة.

كمــا وصــلف قيمــة املبــالز احملولــة للشــركة مــن قبــل شــركة االســتثمارات      -

 .دوالر أمريكي( 64,620,000) و م 2012األفريقية حتى العام 

ــع         - ــاري مـ ــاب اجلـ ــة للحسـ ــة الالزمـ ــإجراء املطابقـ ــركة بـ ــام الشـ ــبني قيـ ي يتـ

 شركة االستثمارات األفريقية.

ــاري         - ــى تـ ــة للشـــركة حتـ ــالقوائم املاليـ ــة بـ ــة واملثبتـ ــائر املرحلـ ــلف اخلسـ وصـ

بعملـة الشـلن الكـيين، أي مـا يعـادل مبلـز        (3,319,368,008) و م 31/12/2015

جـع أسـباب اخلسـائر املتكبـدة بالدرجـة األوس      دوالر أمريكي، تر( 32,431,538)

اس كرب حجم املصروفات اإلداريـة والعموميـة، كـذلك ارتفـاع فروقـات سـعر       

الصــرف لعملــة الشــلن مقابــل عملــة الــدوالر األمريكــي، مــع العلــم بــأن كافــة  

 السنوات من بداية النشاط تكبدت مجيعها خسائر مالية عالية.  

تبني من خالل زيارة الديوان ملقـر الشـركة بـأن عـدد العـاملني بهـا ي يتجـاوز         -

ثالثـــة أشـــخاص وهـــم املـــدير العـــام مـــن اجلانـــب اللـــييب وموظـــف االســـتقبال 

حسـب   (249)وسائق من اجلنسية الكينية، كما وصل عـدد العـاملني بالفنـدق    

 التخصصات املختلفة.

 عض املالحظات التالية:تبني من خالل مراجعة عينة من التعاقدات ب  -
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 ر االطــالع علــى الكشــف املتعلــق بكافــة التعاقــدات، كمــا ي يــتم تــوفري    ذتعــ

 عقد الشركة املشغلة للفندق وهي شركة اليكو تونس.

       س إيقــاف العمــل بعقــود صــيانة الفنــدق املوقعــة يف الســنوات الســابقة مــن

 لـدى وهـي   قبل االدارة احلالية، نتيجة  اوزات وشـبهات فسـاد يف التنفيـذ،   

 ملامي الشركة، وفق افادة مدير عام الشركة.

ــو ر نســـــي يف      - ــة علـــــى فنـــــدق اليكـــ ــات املاليـــ  م31/07/2016بلغـــــف االلتزامـــ

 دوالر امريكي. (161,000)شلن كيين ما يعادل ( 16,155,152)

ــالز املاليــة املســتحقة لفنــدق اليكــو ر نســي يف      -  م31/07/2016كمــا بلغــف املب

دوالر امريكــي مســجله علــى  (377,000) ، مــا يعــادلشــلن كــيين (37,792,822)

 بعض الشركات واجلهات احلكومية يف الدولة الكينية.

ــاري        - ــيين بتـــ ــرف املركـــــزي الكـــ ــام املصـــ ــرف   م07/04/2016قـــ ــع مصـــ بوضـــ

CHASBANK بــه حســابات الشــركة والفنــدق حتــف احلراســة وملــدة        الــذي

ــز    ــد مبلــــ ــالي س  ميــــ ــنة، وبالتــــ ــاري   ( 145,190) ســــ ــي يف تــــ دوالر امريكــــ

( 9)، كمــا وصــلف عــدد احلســابات اخلاصــة بالشــركة والفنــدق   م31/03/2016

ــدة     ــلن الكــــيين والــــدوالر األمريكــــي وبأرصــ ــة الشــ ــابات مصــــرفية بعملــ حســ

   خمتلفة.

 يالحظ ظهور بعض املعلقات ببعض احلسابات املصرفية املشار إليها.   -

ــل     - ــة برتحيــ ــلطات الكينيــ ــف الســ ــيد )أقامــ ــف خ(م الســ ــد   املكلــ ــدير جديــ كمــ

واملكلـف   م،18/05/2016اليكـو كينيـا بتـاري     )  م( للشركة بدال مـن السـيد   

مبوجــب قــرار املــدير العــام املكلــف للشــركة الليبيــة لالســتثمارات االفريقيــة     

 .م28/12/2015املؤرخ يف  م2015لسنة  3رقم 

  FM Capitalشركة 

 (FM Capital Partners) شوووركةقامـــف إدارة احملفظـــة بتأســـيس م 2009يف ســـنة 

مــن أســهم  % 55ومقرهــا بريطانيــا؛ وقــد امتلكــف احملفظــة يف ذلــك الوقــف نســبة   

)متمثلـة يف شـراء    % 67لتصـل إس  م 2013الشركة وارتفعف هذه النسبة يف سنة 

  (.% 12البالغة  Addison Besotحصة 

كــي، دوالر أمري( 822,837,227)وقــد كــان املبلــز املســتثمر عنــد تأســيس الشــركة   

ومتارس الشـركة نشـاطها يف )إدارة األصـول، والتـدريب املـالي، وتقيـيم دراسـات،        

وحتليالت السوق األفريقية( وبرأس مـال وقـدره مليـون دوالر أمريكـي، وكانـف      

 نسبة املساهمة موزعة على النحو التالي:
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 اجلهة املساهمة نسبة املساهمة

 ملفظة ليبيا أفريقيا % 67

33 % Federico Marino 
 

م 2/4/2014من خـالل االطـالع علـى أحـد ملاضـر االجتماعـات الـذي عسقـد بتـاري           

ــا؛        بــني ــا أفريقي ــة لالســتثمار وإدارة ملفظــة ليبي كــل مــن إدارة املؤسســة الليبي

حيــث ( FMCPشــركة)بــأن هنــاك مبالغــة يف صــرف مكافــآت جملــس إدارة  تــبني 

سـنة باإلضـافة   الألـف دوالر يف   (150املكافئة لكل عضـو مـن األعضـاء )    قيمةبلغف 

، ناهيـك عـن عـدم    جتمـاع كـل ا  مبلز  سة االف جنية اسـرتليين عـن  صرف الي 

  اعتماد صرف تلك املكافئات من قبل مالك الشركة.   

 واجلدول التالي يوضح االلفاض احلاد يف القيمة السوقية للشركة: -

 القيمة البيان

 822,837,227 م2009القيمة السوقية يف سنة 

 496,744,896 م 31/12/2016القيمة السوقية يف 
 (326,092,330) الفارق )خسائر(

 

ومــن اجلــدول املــبني أعــاله يتضــح جليــا االلفــاض احلــاد يف القيمــة الســوقية  -

مــن قيمتهــا الســوقية يف ســنة   %(40) بنحــوللشــركة حيــث تراجعــف القيمــة  

ــل      م يف2009 ــفافية مــــن قبــ ــان والشــ ــادئ االفصــ ــام ألبســــط مبــ ــاب تــ ــل غيــ ظــ

املســؤولني بالشــركة وكــذلك تقصــري االدارات املتعاقبــة علــى ادارة ملفظــة    

 ليبيا أفريقيا باعتبارها املالك للشركة.

ــافظ         - ــن احملـ ــة عـ ــل إدارة ملفظـ ــن قبـ ــد مـ ــر املعـ ــة التقريـ ــالل متابعـ ــن خـ و مـ

 3) تفـــاق علـــى تســـييل عـــدد تـــبني وجـــود ا (م 2012)االســـتثمارية خـــالل ســـنة 

ــالي    ( ــا املتعثـــر ومببلـــز امجـ ( 99,220,841)ملـــافظ  وذلـــك بنـــاءات علـــى أدائهـ

ــي ، ــة      مليـــون دوالر امريكـ ــول تســـييل ملفظـ ــات حـ ــن اهـــم املالحظـ و لعـــل مـ

(FMCP Volatility Fund)   ــو قيــــام إدارة الشــــركة يف شــــهر  م 5/2012هــ

مليــون ، يف  (30,000,000)مــالي مــن حســابات احملفظــة بقيمــة    بتحويــل مبلــز

مليـون أي  ( 31,945,455)مببلـز  م 2012/ 4حني كانف قيمة احملفظـة يف شـهر   

ــدره   ــارق و قــ ــون دوالر،( 1,945,455)بفــ ــهر   مليــ ــال م 10/2012و يف شــ س اقفــ

للكيفيـة الـظ     الوصـول   احملفظة و ظهرت برصيد صـفر ، وي يتـبني للـديوان   

املـذكور أعـاله ، كمـا أنـه ي يتسـنى       مبوجبها من باقي الرصـيد   س التخل 

 أية بيانات باخلصوص .   أيضا احلصول على  للديوان

 Julius Baer Structure)تــبني وجــود الفــاض كــبري يف قيمــة ملفظــة   -

Note)   (71,926,496) م مببلـــز31/12/2016حيـــث كانـــف قيمتهـــا الســـوقية يف 

ــوقية يف     ــا الســ ــف قيمتهــ ــني كانــ ــي، يف حــ ــون دوالر امريكــ م 31/12/2012 مليــ

ــدره )   (208,447,200) ــاض وقــ ــون دوالر أي بالفــ ــون ( 136,520,704مليــ مليــ
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موافاة الديوان عن أسباب ذلـك االلفـاض، علـى الـرغم مـن       يتم أن دون دوالر

 املطالبات املتكررة حول تفسري أسباب ذلك االلفاض.  

ة وان الشــركة ان وضــع احملــافظ يعتــرب يف غايــة اخلطــوربــوممــا ســبق يتضــح  -

ادارة الشـركة بـنفس ادائهـا     اسـتمرت مـا  إذا  سوف لسر مجيع تلـك احملـافظ  

   احلالي.

  شركة الب تك املساهمة
ــديوان    - ــة لـ ــا املاليـ ــة قوائمهـ ــام إدارة الشـــركة بإحالـ ــبة عـــدم قيـ ــام احملاسـ  للقيـ

ــال ــة بأعمـ ــام      املراجعـ ــاـل بأحكـ ــانوني عمـ ــكلها القـ ــاري  تعـــديل شـ ــن تـ ــك مـ وذلـ

   م.2013لسنة ( 19)القانون رقم 

ــادتني أرقـــام         - ــام املـ ــركة باملخالفـــة ألحكـ ــة للشـ ــكيل هيئـــة مراقبـ ــتم تشـ ي يـ

بشـانن النشـاط التجـاري، االنمـر     م 2010لسنــة ( 23)من القانون رقم ( 200/196)

 الذي من شاننه ان يفقد اهمية أحكام أدوات الرقابة على أعمال الشركة.

ا وقيمـة كـل   عدم تقسيم راس مال الشركة اس أسهم متساوية وبيان عـدده  -

لسـنة  ( 23)مـن القـانون رقـم    ( 115/ 101)سهم باملخالفة ألحكام املـادتني أرقـام   

 بشأن النشاط التجاري.م 2010

ــام      - ــذ العـ ــركة منـ ــة للشـ ــة العموميـ ــات للجمعيـ ــة اجتماعـ ــد أيـ م، 2010ي تعقـ

بالرغم من دعوة جملـس اإلدارة املشـكل اجلمعيـة العموميـة لالنعقـاد ملناقشـة       

ملتعلقة بنشاط الشركــــة، ممـا يعـد ذلـك خمالفـــة ألحكـام       بعض املوضوعات ا

بشــــأن النشــــاط م 2010لســــنة  (23)مــــن القــــانون رقــــم ( 163/  154)املادتيـــــــن 

 من النظام األساسي للشركة.( 5)التجاري وكذلك املادة 

ــاء جملــــس إدارة الشــــركة لفــــرتة     - ــاء رئــــيس وأعضــ ــوية أمســ اســــتمرار عضــ

( 174)تنفيـذـا ألحكـام املـادة     للتمديد نوات قابلة اوزت املدة احملددة لثالثة س

 بشأن النشاط التجاري.م 2010لسنة  (32)من القانون رقم 

باملخالفــة  م 2014ي يــتم إعــداد أيــة ميزانيــة تقديريــة للشــركة منــذ العــام         -

ــادة  ــام املـ ــادة   ( 23)ألحكـ ــة للشـــركة، واملـ ــة املاليـ ــن الالئحـ ــام  ( 19)مـ ــن النظـ مـ

 االساسي للشركة.

تدني قيمة العوائد احملصلة بالعملـة األجنبيـة مـن نشـاطها االسـتثماري، ممـا        -

يــؤدي بــذلك اس عــدم تغطيــة اإلنفــاق العــام وبالتــالي ســوف تتكبــد الشــركة      

 خسائر مالية واس تأكل يف إمجالي حقوق امللكية.  

عــدم تطــابق الواقــع الفعلــي للوظــائف اإلداريــة مــع اهليكــل التنظيمــي املعتمــد     -

ــرز  ــا غــري مدرجــة         ومــن أب ــة يف حــني أنه ــإلدارة التجاري ــك تكليــف مــديرـا ل ذل

 باهليكل التنظيمي هلا.
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ي يــتم اعتمـــاد القـــوائم املاليـــة للشـــركة مـــن قبـــل اجلمعيـــة العموميـــة منـــذ   -

 .م 2016وحتى السنة املالية م 2008السنة املالية 

تركـــزت اســـتخدامات املـــوارد املاليـــة للشـــركة يف الفـــرتة الســـابقة بالدرجـــة    -

االوس يف الصــــرف علــــى بعــــض املشــــروعات التعاقديــــة مــــع بعــــض اجلهــــات   

احلكومية يف الدولـة الليبيـة ومـن أبـرز ذلـك جامعـة طـرابلس، ونتيجـة لعـدم          

التزام جهة التعاقد املشـار اليهـا مـن الوفـاء بسـداد مسـتحقاتها  ـاه الشـركة،         

 مما أثر ذلك سلبـا على توقف أعمال معظم تلك املشروعات.

خطــط تســويقية مســتقبلية للشــركة ملــددة املــدة واالهــداف         عــدم وجــود  -

تتضـــمن اخلطـــوات املطلوبـــة لتحســـني اداء الشـــركة االســـتثماري وتطـــويره،  

نظرا ملا متر بـه مـن اوضـاع سـيئة نـتج عنهـا ضـآلة فـرص حتقيـق ايـرادات مـن            

 نشاطاتها املباشرة.

ة، حيــف الــنق  يف عــدد العــاملني بــاإلدارة املاليــة ومكتــب املراجعــة بالشــرك      -

ــاز كافـــة االعمـــال          ــديري االدارة واملكتـــب إلجنـ ــم علـــى مـ ــر العمـــل بهـ اقتصـ

ــب العمــل         ــدي يتطل ــة واملراجعــة دون ســواهم، االمــر ال املتعلقــة بالشــؤون املالي

علــى دراســة امكانيــة دعمهمــا بالعناصــر واالمكانيــات املطلوبــة مبــا يتماشــى         

 وظروف الشركة.

ــبني وجــود مــالك وظيفــي وتوصــيف إداري     - للعــاملني بالشــركة، حيــث   ي يت

 تبني شغل بعض اإلدارات واملكاتب من قبل املسؤولني عليهـا دون سـواهم، األمـر   

 املنفـذة  العمليـات  علـى  املطلوبـة  الرقابـة  إجـراءات  مـن  يقيـد  أن شـانه  مـن  الذي

 التامة لتلك الوظائف. االستقاللية غياب جانب يف ويضعفها

ار وديعــة ألجــل لــدى املصــرف   اعتمــاد ادارة الشــركة يف نشــاطها علــى اســتثم    -

%( 1.5)مليــون دينـار تقريبــا وبنسـبة فائــدة بلغــف   ( 6)اللـييب اخلــارجي مببلـز   

لســـنة  (1)ملـــدة ثالثـــة أشـــهر  ـــدد تلقائيـــا، باملخالفـــة ألحكـــام القـــانون رقـــم  

 من النظام االساسي للشركة. (2)بشأن املصارف، واملادة م، 2013

استمرار الشركة يف اسـتثمار قيمـة وديعـة اسـتثمارية طـرف املصـرف اللـييب         -

و ـدد تلقائيــا، ممـا    %( 1.5)مليـون دوالر وبنسـبة فائـدة     (6)اخلارجي بقيمة 

بشـأن منـع املعــامالت   م 2013لسـنة  ( 1)يعـد ذلـك خمالفــا ألحكـام القـانون رقـم       

 الربوية.

دينـار   (36,000)بلغـف   قامف الشركة بصـرف مكافـآت ماليـة بقيمـة إمجاليـة      -

ــس      ــوية جملـ ــل عضـ ــركة مقابـ ــس االدارة للشـ ــاء جملـ ــيس واعضـ ــادة رئـ للسـ

وخــالل  اجمللــس ان تــبني يف حــنيم، 2016االدارة لــ  النصــف الثــاني لســنة  

باملخالفــــة لقــــرار اللجنــــة التســــيريية   لــــه اجتمــــاع أي يعقــــد يم 2016 ســــنة

االدارة والـدي   بشـأن تعـديل مكافـأة جملـس    م 2014لسنة ( 10) للمحفظة رقم
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حدد بان تصرف املكافأة لألعضاء شـهريا وبشـرط ان ال يقـل عـدد االجتماعـات      

 عن ستة اجتماعات سنويا.

 -: LAP Green Networksشركة الب قرين 
بـــرأس مـــال وقـــدره دوالر واحـــد م، 2007تأسســـف شـــركة الب قـــرين يف عـــام  -

 اإلدارة تتــوس قابضــة، األساســي ـ كشــركة     لنظامهــا أمريكــي ـ وفـقــا    

 االتصـاالت والرتكيـز   بقطـاع  املتاحـة  االسـتثمارية  الفـرص  علـى  واالشـراف 

موريشـيوس، وقـد    – لـويس  بـورت  القـانوني  ومقرهـا  ،األفريقيـة  القـارة  علـى 

ــة         ــطة  اريـ ــأي أنشـ ــام بـ ــركة يف )القيـ ــرض الشـ ــي غـ ــام األساسـ ــدد النظـ حـ

مصـــنفة بشـــكل حصـــري علـــى أنهـــا أعمـــال  اريـــة عامليـــة كمـــا هـــو ملـــدد   

ــب ــاري      مبوجـ ــه وبتـ ــيوس(، إال أنـ ــة موريشـ ــوانني مجهوريـ س م 26/06/2007قـ

ــث أصــبح الب قــرين احملــدودة       ــا حي ــل LAP Green Ltdتغــيري امسه ، ويتمث

نشاط الشركة يف إدارة شبكات متفرقـة مـن اهلـاتف النقـال والثابـف وشـبكات       

 اإلنرتنف وكذلك املقسمات جبميع أنواعها.

 مـــا قيمتـــه بشـــركة الب قـــرين القابضـــة ملفظـــة ليبيـــا أفريقيـــا اســـتثمرت -

ــورة ،دوالر (1,214,515,000) ــركات     يف صــ ــع شــ ــتثمارية يف تســ ــ  اســ حصــ

)النيجــر وســرياليون وســاحل العــاج والتوغــو وتشــاد   وهــي أفريقيــة  دولبتســع 

ــة       ــف يف حالـ ــة فقـــط كانـ ــودان(، أربعـ ــوب السـ ــدا وجنـ ــدا وأوغنـ ــا وروانـ وزامبيـ

ــوبر   ــول أكتـــ ــغيل حبلـــ ــافة إم. 2011التشـــ ــدره  باإلضـــ ــز وقـــ ــل مبلـــ س حتويـــ

 يورو.  ( 1,123,016)

، UCOM Ltd ــدر اإلشــارة إس وجــود شــركة ليبيــة أخــرى حتمــل اســم      و -

ــركة      ــة، وشـ ــرين القابضـ ــركة الب قـ ــني شـ ــي بـ ــل التنظيمـ ــا يف اهليكـ موقعهـ

، قامـــف ملفظـــة ليبيـــا افريقيـــا بشـــرائها مببلـــز  UTLاالتصـــاالت األوغنديـــة 

،  OQ5 Telecom Limitedكة دوالر مـن شـر   (181,800,000)مـالي وقـدره   

 وذلك على مرحلتني:

  مليون دوالر. 155مببلز مالي وقدره  % 89.2س شراء م 03/2007يف شهر 

  مليـون دوالر،   26.8مببلـز مـالي وقـدره     % 10.8ويف السنة التالية س شراء

 .% 100وبذلك أصبحف مملوكة بالكامل للمحفظة بنسبة 

 :UTLأعضاء جملس اإلدارة بشركة االتصاالت األوغندية  -
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 اجلنسية الصفة االسم ت

 أوغندي رئيس جملس اإلدارة س ك 1

 لييب )نائب رئيس جملس اإلدارة يف الشركة الليبية القابضة( عضو ا ر ب ر 2

 بريطاني )مدير عام شركة الب قرين( عضو ا د س 3

 أوغندي األوغندية لشئون اخلصخصة( عضو ا)وكيل وزارة املالية  م م 3

 مصري )مدير اإلدارة املالية بشركة الب قرين( عضو ا ع ف 4

 ي حتدد )مستشار قانوني بشركة الب قرين( عضو ا س س 5

 ي حتدد )مدير إدارة التقنية بشركة الب قرين( عضو ا ك م 6

 أوغندي سكرتري جملس اإلدارة د ن 7

 

 يسالَحظ التالي:ويف هذا الشأن 

مبجلــس اإلدارة،  UCOMالغيــاب التــام يف متثيــل شــركة أوغنــدا لالتصــاالت     -

ــركة      ــك شـ ــن ميلـ ــي مـ ــا هـ ــن أنهـ ــرغم مـ ــى الـ ــب  UTLعلـ ــبني أن أغلـ ــث تـ ؛ حيـ

، UTLاملســـئولني بشـــركة الب قـــرين القابضـــة يشـــغلون عضـــويات بشـــركة  

 األمر الذي لرمبا أثر سلب ا على سري العمل باملؤسستني.

جنسيات خمتلفة ملناصب قيادية بالشركة رمبـا قـد يكـون سـاهم سـلبي ا      تولي  -

 يف ضعف املتابعة واإلشراف.

قــــام املــــدير العــــام املكلــــف بالشــــركة الليبيــــة للربيــــد  م 03/04/2014بتــــاري   -

واالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات القابضـــة، بإحالـــة نتـــائج عمـــل جلنـــة تقيـــيم   

س رئــيس جملــس اإلدارة   عــروض مشــروع االســتثمار بشــركة الب قــرين، إ    

ــذي        بالشــركة، مفــاده عــدم جــدوى االســتثمار بشــركة الب قــرين، األمــر ال

يؤكد عدم جديـة جملـس إدارة شـركة خـدمات لالتصـاالت القابضـة مالطـا        

يف التعامل مع ما توصلف إليه جلنـة التقيـيم املكلفـة، وأورجـئ هـذا األمـر حتـى        

 عليها.  ى يف النهاية إس وضع اليد مما أدم، 2017سنة 

طلــب  (UCC) أصــدرت جلنــة االتصــاالت األوغنديــة  م، 13/08/2014بتــاري   -

  مشـرية فيـه بـأن تـرخي  شـركة      UTL ا لشـركة يوم ـ  سـتني إشـعار  ملـدة   

UTL مليــون  3.95إذا ي يــتم دفــع رســوم الرتخــي  وهــي   لغــَىمــن شــأنه أن يس

خـالل املـدة احملـددة باإلشـعار،      السـداد وهـذه الرسـوم مسـتحقة     ،دوالر أمريكي

بلــز وقــدره مبوتقــدر هــذه االلتزامــات حســب التقــارير املتــوفرة مــن الشــركة   

حتـف ضـغط    ضـعفق وس UTL  وبـذلك فـإن شـركة   ، مليـون دوالر أمريكـي   4.4

ومهلـــة ملـــددة لســـداد مجيـــع الـــديون املســـتحقة حبلـــول منتصـــف أكتـــوبر   

احلجــــز علــــى أو مواجهــــة خطــــر فقــــدان رخصــــتها وكــــذلك خطــــر   ، م2014

هـا بقيمـة   عليالـديون املسـتحقة    بسـبب  ؛حساباتها من قبل السلطات الضـريبية 

، وي يتسـن  لـديوان احملاسـبة اسـتيفاء البيانـات حـول       مليون دوالر أمريكـي  8.4

هــذا املوضــوع وذلــك لعــدم  تــوفر معلومــات عــن آخــر املســتجدات وذلــك بســبب      
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ــا إس        ــا أفريقيـ ــة ليبيـ ــن ملفظـ ــرين مـ ــركة الب قـ ــة شـ ــل ملكيـ ــكالية نقـ إشـ

 الشركة الليبية للربيد القابضة ، 

اطبـة مـدير شـركة    قام سـفري ليبيـا بدولـة أوغنـدا، مبخ    م 06/05/2015بتاري   -

باكستاني اجلنسية، يطالبـه باملصـادقة علـى     (ع أ) UTLاالتصاالت األوغندية 

وبقيمــة  2014وحتــى ســنة   2008صــحة مــا س حتويلــه مــن مبــالز منــذ ســنة     

دوالر أمريكـــي اال انـــه وحســـب رد مـــدير الشـــركة بـــان   72,771,142امجاليـــة 

 67,667,085ه مــا قيمتــه حتويلــها خــالل الفــرتة املــذكورة أعــال  س املبــالز الــظ

وي  دوالر امريكـــــي،( 5,104,057)مليـــــون دوالر امريكـــــي أي بفـــــارق وقـــــدره 

 يتسنى للديوان معرفة قيمة الفارق.  

 Tropical Bankبنـك   كمـا تـبني أن التحـويالت متـف إس حسـاب الشـركة يف       -

ــارجي، إال أن جملــــس اإلدارة     ــل للمصــــرف اللــــييب اخلــ وهــــو مملــــوك بالكامــ

(، Stanbic Bankم بتحويــل تلــك املبــالز إس مصــرف أوغنــدي )بالشــركة يقــو

حيث ي يتم موافـاة الـديوان بكشـوفات احلسـابات املصـرفية للمصـرفني وذلـك        

 ملتابعة العمليات املصرفية الظ متف على حسابات الشركة باملصرفني.  

ــة     م، 16/08/2015يف  - ــركة الليبيـ ــرين إس الشـ ــركة الب قـ ــة شـ ــل ملكيـ س نقـ

لــك مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء باحلكومــة الليبيــة املؤقتــة رقــم      للربيــد، وذ

بتقريــر بعــض األحكــام املتعلقــة بنقــل ملكيــة أســهم إس     م، 2015لســنة ( 384)

الشركة الليبية للربيد واالتصـاالت وتقنيـة املعلومـات القابضـة، حيـث نصـف       

ــاالت    ــة للربيـــد واالتصـ ــادة األوس منـــه علـــى أن )تنقـــل إس الشـــركة الليبيـ  املـ

وتقنية املعلومات القابضـة ملكيـة أسـهم ملفظـة ليبيـا أفريقيـا بشـركة الب        

 قرين القابضة لالتصاالت بكامل أصوهلا وخصومها(،  

بقيـام املـدير    م2016يفيد التقريـر املعـد مـن قبـل ملفظـة ليبيـا أفريقيـا لسـنة          -

األسبق للشركة بشراء رخ  اتصاالت معروضـة مـن قبـل الـدول األفريقيـة      

ــة دو ــرتاتيجية     للخصخصـ ــاب اسـ ــادية، ويف غيـ ــدوى اقتصـ ــة جـ ــود دراسـ ن وجـ

واضحة، ممـا محـل الشـركة التزامـا كـبري ا، وهـي مازالـف حتـف اإلنشـاء، ويف          

طــور النمــو كمــا أن اإلدارة الســابقة قــدمف مقرتح ــا، بإنشــاء شــركة جديــدة    

وال توجــد أي معلومــات   Libya International Communicationحتــف اســم  

   بشأنها.

كما يفيد التقرير الصادر عن املؤسسة الليبية لالستثمار بأن قـرار نقـل مقـر     -

إدارة الشــركة إس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــدالـ  مــن مقرهــا األصــلي    

بأوغنــــدا، حيتــــاج إس إعــــادة نظــــر يف ظــــل ارتفــــاع تكلفــــة تســــيري الشــــركة،  

وغنديـة، فـإن   وباعتبار أن الشـركة س وضـع اليـد عليهـا مـن قبـل احلكومـة األ       

 25األمــر قــد يســتدعي إيقــاف عقــود اإل ــار؛ حيــث أن املصــاريف وصــلف إس     

 مليون دوالر.  
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قــــام  مــــدير إدارة التعــــاون الــــدولي بــــوزارة اخلارجيــــة م 05/12/2016بتــــاري   -

إس رئــــيس جملــــس اإلدارة للشــــركة   (767)بتوجيــــه خطابــــه العاجــــل رقــــم  

ــرابلس    ــاالت طـ ــد واالتصـ ــة للربيـ ــة القابضـ ــالم   الليبيـ ــائل اإلعـ ــاده أن وسـ ، مفـ

األوغنديــة تناقلــف أخبــار ا وتقــارير ا حــول شــركة الب قــرين أوغنــدا تــتلخ   

 - :يف التالي

   قــرر الربملــان األوغنــدي منــع رئــيس جملــس اإلدارة   م 07/11/2016بتــاري

وكبار املسئولني بالشركة من السـفر، إس حـني االنتهـاء مـن التحقيـق يف      

الشــركة تعــاني مــن فســاد مــالي كــبري وصــفقات    ســوء اإلدارة املاليــة، وأن

 وهمية وذلك حسب ما س االشارة اليه بالكتاب املذكور.

   ي لضــع الشــركة للمراجعــة والتــدقيق مــن قبــل املراجــع اخلــارجي منــذ

 أربع سنوات.  

     ألـف دوالر،   (120) كما أفاد اخلطاب بأن أربـع مـدراء بالشـركة يتقاضـون

 عامل بالشركة. والذي ميثل ثلث مرتبات  سمائة

      ــا ــالز قيمتهـ ــديون البـ ــراكم الـ ــن تـ ــركة مـ ــاني الشـ ــلن  ( 150)تعـ ــار شـ مليـ

 .  دوالر أمريكي( 41,584)أوغندي، أي مبا يعادل 

     )قامف الشركة ببيع جزء من أصوهلا املتمثلـة يف عقـارات )أراضيب ومعـدات

بأســعار منخفضــة، وقــد س هــذا اإلجــراء بعقــود ومــذكرات تفــاهم وصــفها  

 ورة وغري الصحيحة.اخلطاب باملز

        ــا؛ بســبب التخريــب وســرقة الوقــود معظــم مواقــع الشــركة ال تعمــل حالي 

 واملعدات وقطع الغيار.

صدر بيـان عـن السـفارة الليبيـة بأوغنـدا بشـأن مصـادرة        م 02/03/2017بتاري   -

احلكومــة األوغنديــة لشــركة أوغنــدا لالتصــاالت، توضــح فيــه عمليــة وضــع      

    اليد الظ متف على الشركة.    

قام  نائب مدير إدارة التعـاون الـدولي بـوزارة اخلارجيـة      م 07/03/2017بتاري   -

مفـاده أن رئـيس جملـس     (،291)حبكومـة الوفـاق الـوطين بإصـدار خطـاب رقـم       

قـــــد أفـــــاد يف مـــــؤمتر صـــــحفي بتــــــاري       (س ك)إدارة الشـــــركة املصـــــادرة   

حصـل  املالكة السهم اجلانـب اللـييب لـن تت    UCOMبأن شركة م، 02/03/2017

حتــى علــى شــلن أوغنــدي واحــد مقابــل أســهمها يف شــركة االتصــاالت، وذلــك   

ألن خــروج اجلانــب اللــييب مــن الشــركة كــان خروج ــا اختياري ــا )سلس ــا وبنــاء    

علــى اجتماعــات جديــة(، ممــا جعــل احلكومــة األوغنديــة تتخــذ قــرار ا باســتالم   

السـتمرار، وأن  الشركة بالكامل، باعتبار أن الليبـيني لـيس لـديهم الرغبـة يف ا    

احلكومة األوغندية ي ترغمهم على اخلروج، فهم مـن قـرر املغـادرة ألسـبابهم     

 اخلاصة.

ــيد      - ــاف السـ ــا أضـ ــييب يف     (ك س) كمـ ــب اللـ ــي اجلانـ ــأن ممثلـ ــرحيه بـ يف تصـ

جملـــــس إدارة الشـــــركة قـــــاموا بتقـــــديم اســـــتقاالتهم عـــــن طريـــــق الربيـــــد 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

201 

 

ــة املتعلقــة بتطــوير الشــركة قــد        اإللكرتونــي، وبــذلك تعتــرب مســودة االتفاقي

 سقطف.  

يقضـي   (117س )أصدر وكيل النيابة العامة مبكتب النائب العام الكتـاب رقـم    -

  بالشركة.بالتحقيق مع املسؤولني

احلصــول علــى القــوائم املاليــة  احملاســبة ي يتســنى لــه ديــوانوإذ نشــري هنــا، أن  -

وكــذلك كافــة البيانــات املاليــة واالداريــة   الســابقة للشــركة خــالل الســنوات

 الشركة.  املتعلقة ب

 مجعية الدعوة اإلسالمية واجلهات التابعة 
ــا    ــب القـ ــة مبوجـ ــدعوة اإلســـالمية العامليـ ــة الـ ــئف مجعيـ ــم أونشـ ــنة ( 58)نون رقـ لسـ

، كهيئــة خاصــة ذات نفــع عــام وآلــف اليهــا مبوجــب القــانون مجيــع أمــوال     م1972

تسـيرييه مؤقتـة    بلجنـة - حاليـاـ -وتـدار  ، وأصول اهليئة العامة للدعوة اإلسـالمية 

 .م 2015لسنة  (60)رقم  قرار متارس مهامها مبوجب

ــدم      ــة عــ ــة األخــــرية حبالــ ــات يف املرحلــ ــن املؤسســ ــا مــ ــة كغريهــ ــرت اجلمعيــ ومــ

االســـتقرار نتيجـــة الصـــراعات الـــدائرة بـــني رئـــيس وأعضـــاء اللجنـــة التســـيريية   

التســـــيريية وأحيانــــــا االســـــرتاتيجية  بـــــالقرارات همبعضـــــوانقســـــامهم وانفـــــراد 

عـــن مـــا أدى إس ا ـــراف اجلمعيـــة -ســـالف الـــذكر -باملخالفـــة لقـــرار التكليـــف 

ــا وفــق           ــاط به ــا بالشــكل املون ــذ مهامه ــها وحــال دون تنفي األهــداف املنشــئة مــن أجل

القانون، وفيما يلي بعض املالحظـات الـظ تعكـس أوجـه الضـعف والقصـور يف أداء       

 اللجنة التسيريية جمتمعة:  

غياب الرؤية الشاملة والتخطيط التشغيلي وفق الصالحيات احملـددة لتسـيري    -

 الية املتاحة يف ا اه استقرار اجلمعية وحتقيق أهدافها.   املوارد البشرية وامل

ــة       - ــى إدارات معين  عــدم الفصــل يف االختصاصــات وســيطرة بعــض األعضــاء عل

 بعيدـا عن باقي أعضاء اللجنة.

إصـدار القـرارات بشـكل عشــوائي وغـري مـدروس خاصــة تلـك املتعلقـة باإليفــاد         -

ع شخصــية وللغــري  تحقيــق منــاف هــا تهــدف ل أنبيــوحي يف جمملــه  مــا للخــارج 

ــدـا عــن األهــداف الــظ تســعى          ــة هلــا بعي بقصــد االســتفادة مــن العــالوات املقابل

 اجلمعية لتحقيقها.

ــابات      - ــة باحلســ ــة املودعــ ــالز املاليــ ــرف يف املبــ ــة التســــيريية بالتصــ ــام اللجنــ قيــ

ــن      ــدـا عـ ــة بعيـ ــات التابعـ ــة بـــبعض املكاتـــب واجلهـ ــة اخلاصـ املصـــرفية اخلارجيـ

ري األهــداف الــظ  ويف غــعلــى حســابات اجلمعيــة    الضــوابط الرقابيــة املطبقــة  

 انشئف من أجلها.
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مــالك  األ وحصــر عــدم االهتمــام جبــرد وتقيــيم أصــول وممتلكــات اجلمعيــة        -

 ساهمات بالداخل واخلارج مما قد يعرضها للضياع.املستثمارات والوا

د مـن مراسـالت الـديوان املتعلقـة بتـوفري بعـض       يـ عدالعدم االلتزام بـالرد علـى    -

 واملعلومات الالزمة للفح  وتقييم األداء. البيانات
إصــدار تكليفــات متضــاربة لــذات الوظيفــة وألكثــر مــن موظــف بــني رئــيس       -

 اللجنة التسيريية واألمني العام للجمعية باعتباره أحد أعضائها.

املوجهــة املراســالت  توجيــه بــني األعضــاء والتضــارب يف فيمــا كثــرة الشــكاوى   -

 واجلهات السيادية. للديوان

 الــديوان وضــع ضــوابط رقابيــة علــى حســابات اجلمعيــة بالــدخل للرقابــة         تــوس

تفاديـــا لوقــوع أي تصــرفات قــد تــؤثر ســلبـا   م( 2017، 2016)املصــاحبة خــالل ســنظ 

ــي ملخــ           ــى أصــول وممتلكــات اجلمعيــة يف ظــل تلــك الصــراعات، وفيمــا يل عل

 للمالحظات والظواهر الظ أسفرت عنها النتائج:  

 :م 2017املوقف التنفيذي مليزانية اجلمعية 

م 1/1/2017لجمعيــة عــن الفــرتة مــن    بلغــف مجلــة املصــروفات الفعليــة ل    -

مــــــن %( 31)، بواقــــــع دينــــــار( 24,762,553)مبلــــــز م 31/12/2017حتــــــى 

وبيانهـــا  دينـــار  ( 79,449,000)إمجـــالي املعتمـــد بامليزانيـــة والبـــالز  ـــو     

 كالتالي:  

 بالدينار  م 2017 لسنة اجلمعية ميزانية تنفيذ نتائجب نبيا

 بند امليزانية

امليزانية 

 املعتمدة

 الرصيد املصروفات

نسبة 

 الصرف

 11% 355,573 44,426 400,000 مكتب شؤون اللجنة
 5% 15,492,670 872,329 16,365,000 إدارة الدعوة واملراكز اإلسالمية  

 26% 9,719,469 3,419,530 13,139,000 إدارة االستثمار والدراسات 
 39% 13,535,722 8,904,277 22,440,000 إدارة الشؤون اإلدارية 

 12% 1,464,070 215,929 1,680,000 إدارة املشروعات والتنفيذ الذاتي
إدارة اهليئات الدولية واملؤمترات 

 واإلغاثة 

10,580,000 302,950 10,277,050 %3 

 50% 942,845 937,154 1,880,000 إدارة اإلعالم والبحوث والنشر 
 50% 475,000  475,000 950,000 قناة البينة

 83% 1,724,044 8,290,955 10,015,000 كلية الدعوة اإلسالمية
اهليئة املشرتكة لتأسيس املراكز 

 اإلسالمية 

2,000,000 1,300,000 700,000 %65 

 31% 54,686,446 24,762,553 79,449,000 اإلمجالي
 

 :  بشأنها ما يليوقد لوحظ 
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فقــط وعــدم اإلفصــان الكامــل عـــن     اقتصــار امليزانيــة علــى جانــب املصــروفات       -

بقواعـد   مصادر التمويل وبنود االيـرادات املتوقعـة خـالل العـام ممـا يعـد اخـالالـ       

 .اعداد امليزانية

ــروفات الفعليـــة خـــالل        - ــديرات مقارنـــة باملصـ ــة إدارة اجلمعيـــة يف التقـ مبالغـ

وتركيزهــا علــى اجلوانــب اإلداريــة واألنشــطة الــظ تتطلــب  الســنوات الســابقة 

 التنفيذ خارج حدود البالد دون وجود رؤية واضحة لتنفيذها.

ع تـدني اإلنفـاق علـى أغلـب     يرتكز اإلنفاق يف غالبيته على املرتبات كما يرج -

ديوان تطبيـــق إجـــراءات رقابيـــة مصـــاحبة علـــى املعـــامالت الـــتـــولي البنـــود إس 

ت املصرفية املتعلقـة باجلمعيـة واجلهـات التابعـة هلـا باسـتثناء       املالية واحلسابا

 مرتبات العاملني.  

عدم تناسب املبـالز املخصصـة لـبعض اإلدارات واجلهـات التابعـة للجمعيـة مـع         -

دورها يف حتقيق أهـداف اجلمعيـة خاصـة يف ظـل الظـروف الراهنـة الـظ متـر         

 بها البالد بشكل عام واجلمعية بشكل خاص.   

ــتثمارات    ل االفتقـــار - ــواء لالسـ ــا سـ ــوع اليهـ ــات متكاملـــة ميكـــن الرجـ ــدة بيانـ قاعـ

 اخلارجية او الداخلية او للودائع واحلسابات املصرفية الداخلية واخلارجية.

ــة العموميـــة        - ــة وامليزانيـ ــابات اخلتاميـ ــداد احلسـ ــة يف اعـ ــري ادارة اجلمعيـ تقصـ

 صوص.باخل للجمعية مند سنوات سابقة بالرغم من تنبيه الديوان املستمر

التوســع يف صــرف العهــد املاليــة لألشــخاص واملكاتــب بــالعمالت املختلفــة دون    -

 حيـث بلـز   وضع إلية مناسبة للحد منها ومن أثرها على احلسـابات اخلتاميـة،  

دوالر ( 17,240,597)إمجــالي العهـــد املاليـــة املصــروفة ملكاتـــب اجلمعيـــة مبلـــز   

 يورو. (539,697)ومبلز 

مـــن ســــنة إس أخـــرى دون الــــاذ اإلجــــراءات   املاليــــة ترحيـــل أرصــــدة العهـــد    -

وفيمــا يلــي بيــان بالعهــد غــري    القانونيــة الالزمــة ملتابعتهــا وتســويتها وإقفاهلــا  

 م 31/12/2017املسوا حتى 

 باليورو بالدوالر بالعملة احمللية البيان 

 49,105 356,502 126,146 عهد العاملني باجلمعية 
 154,518 1,295,476 697,571 عهد لغري العاملني باجلمعية 

 203,623 1,651,978 823,717 اإلمجالي 
 

 

 نتائج الفح  املصاحب: 

 معاملة.( 322)عدد املعامالت الظ خضعف ملراجعة الديوان  -

 باليورو بالدوالر بالعملة احمللية احلالة

 123,493 14,173813 29,963,349 عليها ( تعذر املوافقة143)

 61,000 4,553494 17,683,215 س املوافقة على صرفها( 179)
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تشمل املبالز الظ متف املوافقة على صرفها بالعملـة احملليـة مرتبـات العـاملني      -

 باجلمعية بداخل دولة املقر.

مرتبـــات تشــمل املبــالز الــظ متــف املوافقـــة علــى صــرفها بــالعمالت األجنبيــة          -

ــارج  ــة باخلـ ــاملني باجلمعيـ ــاهمات  العـ ــات  واملسـ ــب اتفاقيـ واالشـــرتاكات مبوجـ

ــل    ــابقة مثــ ــة ســ ــز     )دوليــ ــيس املراكــ ــرتكة لتأســ ــة املشــ ــف األردن، اهليئــ وقــ

 اإلسالمية، منظمة اليونسكو، منظمة االسيسكو(.

والــظ س -بلغــف اإليــرادات احملققــة مــن صــندوق اجلهــاد خــالل نفــس الفــرتة     -

 2016، 2015)انــب إيــرادات ســنظ  إس ج-صــندوق حبســابات الالــتحفظ عليهــا 

 دينار وفيما يلي بيان بها:  ( 276,356,615) و م( 

 البيان املعتمد السنة

  2015باقي حصة اجلمعية يف اإليرادات احملصلة عن سنة  36,727,306 م 2015

 م 2016

161,373,352 
حصة اجلمعية يف اإليرادات املستحقة لدى مصلحة 

 الضرائب

 حصة اجلمعية يف اإليرادات احملصلة 67,111,546

 11,144,411 م 2017
إس  م1/1/2017حصة اجلمعية يف اإليرادات احملصلة من 

 م31/10/2017

  276,356,615 اإلمجالي 

 

 الظ تكشفف بالتزامن مع إجراءات الفح  املصاحب  املالحظات والظواهر العامة 

بعــض التكليفــات والقــرارات املتعلقــة بــاملوظفني مبلفــاتهم    القصــور يف حفــظ   -

 الوظيفية.

صدور العديد من القرارات املتعلقة بالشـؤون الوظيفيـة مثـل التعـيني والنـدب       -

واإلعــــارة والنقــــل باملخالفــــة إس اللــــوائح اخلاصــــة باجلمعيــــة والتشــــريعات   

 النافذة وذلك لعدم عرضها على جلنة شؤون العاملني.

ــة واجلهــات التابعــة هلــا      عــدم وجــود دليــ   - ل ملاســيب موحــد حلســابات اجلمعي

 بالداخل واخلارج.

ــم     - ــد يضـ ــاء بســـجل واحـ ــابات املصـــرفية واالكتفـ عـــدم مســـك ســـجالت للحسـ

 بيانات كافة املصارف مما يضعف إحكام الرقابة عليها.

واملتعلقــة بشــركة  م31/12/2017عــدم إجــراء التســويات احملاســبية الالزمــة يف  -

 الثقة للتامني  

إهمال تسـوية االعتمـادات املسـتندية املفتوحـة منـذ فـرتة طويلـة والـظ لـ            -

 جممع ذات العماد ومشروع قرجي االستثماري.

عــدم قيـــام اإلدارة املاليـــة بأقفـــال امليزانيـــات العموميـــة للجمعيـــة عـــن ســـنوات   -

والـــــظ صـــــرفف  م2015مـــــع عـــــدم اعتمـــــاد مصـــــروفات ســـــنة   (2015، 2014)

 حسب الالئحة املالية للجمعية.م 2014زانية من مي( 1/12)بتفويض شهري 
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عــدم مســك ســجل خــاص ملتابعــة العهــد املاليــة، ناهيــك عــن التوســع يف صــرفها   -

والرتاخــــي يف متابعتهــــا وتســــوية الــــبعض منهــــا خاصــــة تلــــك الــــظ صــــرفف   

 بالعمالت األجنبية.

ــد       - ــن العوائـ ــق مـ ــا والتحقـ ــمان إدارتهـ ــتثمارية وضـ ــع االسـ ــة الودائـ ــدم متابعـ عـ

 عنها وفتح ملفات مستقلة لكل منها.النا ة 

 عدم تقييم أرصدة اجلمعية بالعمالت األجنبية بنهاية كل سنة مالية. -

الرتاخي يف إحالة االستقطاعات اخلاصـة بالضـمان والتضـامن والضـرائب عـن       -

 م. 2017سنة 

القيـــام بـــإجراء حتـــويالت ماليـــة بـــني حســـابات املكاتـــب باخلـــارج دون الرجـــوع   -

 بة وتعذر الرقابة عليها.للديوان يف ظل صعو
عدم املصادقة على الديون املتعلقة باملصحات خـالل السـنوات السـابقة بـالرغم      -

قــد يــؤدي إس ازدواجيــة  األمــر الــذي م 2014 مــن ان بعــض الــديون تعــود لســنة  

 .الصرف
يــالء العنايــة املهنيــة الالزمــة الســتكمال املســتندات القانونيــة واملؤيــدة        عــدم ا -

يـــد باســـتيفاء النـــواق  للمســـتندات  فضـــال عـــن عـــدم التقعـــامالت املاليـــة للم

 باخلصوص.املتكررة  املطلوبة بالرغم من مراسالت الديوان
، 292)فــاجئ حملتويــات املخــازن باملخالفــة للمــواد  املعــدم القيــام بــإجراء اجلــرد   -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 295

ــة حبـــ     - ــة للجمعيـ ــل التابعـ ــائل النقـ ــن وسـ ــدد مـ ــود عـ ــف  وجـ ــخاص انتهـ وزة أشـ

 عالقتهم الوظيفية باجلمعية دون الاذ أي إجراءات قانونية بشأنها.

 شؤون الدعوة واملراكز اإلسالمية:

ــارج     - عــــدم إحالــــة كافــــة العقــــود وقــــرارات التعــــيني لألئمــــة والوعــــاظ باخلــ

صـــعوبة واالكتفـــاء بإحالـــة عينـــة بســـيطة مـــن العقـــود األمـــر الـــذي أدى إس 

 واملوافقة على صرفها.التحقق من صحتها 
كثــرة الكشــط والتغــيري يف بيانــات بعــض العقــود اخلاصــة بالــدعاة واملدرســني  -

 القانونية.احملليني األمر الذي يفقدها شرعيتها 

عدم اإلفصان عن إلية صرف مكافآت الوعاظ للتحقق من مـدى تـوفر عناصـر     -

تلـك   سـاب عـدم وجـود قـرار يـنظم إليـة احت     فضـاـل عـن    الرقابة الداخلية عليها،

تفاوت كبري نسـبيـا فيمـا بينهـا بـالرغم مـن      كافآت حيث تبني وجود املاملرتبات و

 وتكليفهم بذات املهام    نفس املؤهالت العلميةمحلهم 

ــام مبتابعــة الــدعاة واملدرســني احمللــيني واملوفــدين وذلــك مــن حيــث        - عــدم القي

 يف الدول املوفدين إليها. استمرارهم بأداء إعماهلممن التأكد 
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 حديث ومعتمد يتوافق مع أهداف اجلمعية.عدم وجود هيكل تنظيمي  -

تولي مدير مكتب الدعوة أعمال التحـويالت املاليـة مـن مركـز مـالي إس أخـر        -

الصــادر عــن جلنــة إدارة م 1998لســنة  (40)مــن القــرار  (1)خمالفــا لــن  املــادة 

مـن   باملخالفة للضوابط الرقابيـة املفروضـة علـى حسـابات اجلمعيـة      اجلمعية

 قبل الديوان.

دارة عاة بنــاء علــى كتــاب صــادر مــن مــدير إ     املوافقــة علــى تعــيني بعــض الــد     -

عقـود عمـل األمـر الـذي     ابـرام  قرارات تعيني أو دون استصدار الدعوة واملراكز 

 املعمول بها باجلمعية. يعد خمالفة للقوانني واللوائح

 .التابعة للجمعية باخلارج األجسام كافةعدم اإلفصان عن  -

ــات ود وجــ - ــة    ملرتبــات مطالب ــبعض مكاتــب اجلمعي باخلــارج  مــوظفني تــابعني ل

 تبني أن تلك املكاتب مقفلة منذ فرتة طويلة.

 إدارة االستثمار والدراسات:

اسـتثمارات اجلمعيـة فضـال     حوللدى اإلدارة  كفاية املعلومات والبياناتعدم  -

 عن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية صحيحة لبعض االستثمارات.

تراخــي إدارة اجلمعيــة يف حتصــيل مثــن بيــع فنــدق املهــاري بســرت والــذي س      -

 حتى تاري  التقرير. جلهاز تنمية وتطوير املراكز اإلداريةيف السابق بيعه 

ــان القابضــــة لوكســــمبور   التــــأخر يف تشــــكيل جملــــس إ  - دارة شــــركة إحســ

واململوكـــة بالكامـــل للجمعيـــة والـــذي وقـــف حـــائال دون إمكانيـــة الـــاذ أيـــة  

ــاني مـــن مشـــاكل    إجـــ ــا والـــظ بـــدورها تعـ راءات حيـــال الشـــركات التابعـــة هلـ

 ولضع لقوانني دول أخرى.

معظم البيانات املتعلقـة باألصـول واالسـتثمارات الداخليـة واخلارجيـة قدميـة        -

   مما أدى إس عدم الوثوق بها.م 2013وتعود لسنة 

 مشروع قرجي االستثماري:
أهـم املشـاريع االسـتثمارية     مـن  -نشـاء  قيـد اإل -يعترب مشـروع قرجـي االسـتثماري    

حيـث وصـلف نسـبة إجنـازه إس درجـات      الظ تولف اجلمعيـة انشـاؤها منـذ سـنوات     

ــى         ــالوقوف علـ ــرية، وبـ ــنوات األخـ ــالل السـ ــف خـ ــد توقـ ــروع قـ ــة إال أن املشـ متقدمـ

 إجراءات التعاقد لوحظ االتي:  

ــ         - ة عـــدم إحالـــة إجـــراءات التعاقـــد للجهـــات املختصـــة للحصـــول علـــى املوافقـ

 املسبقة.

 خمالفة طرق التعاقد لالئحة العقود اإلدارية. -
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 اوز نسب اإلضـافات والتعـديالت القيمـة األصـلية للعقـد احملـددة واملسـمون         -

 بها وفق الئحة العقود اإلدارية والبيان التالي يوضح ذلك:  

 نسبة الزيادة قيمة العقد + التعديالت البيان 

  دينار  113,734,799 القيمة األصلية للعقد 
 %35 دينار  40,053,361 التعديل األول 
 %35 دينار  39,796,647 التعديل الثاني 

 %70 193,584,807 قيمة العقد بعد اإلضافات 
 

 اهليئة املشرتكة لتأسيس املراكز اإلسالمية الثقافية:
مسـئول  علـى  اإلجـراءات املاليـة   قتصـر  م وجود إدارة ماليـة متكاملـة حيـث ت   عد -

 مالي فقط.

عــدم وجــود مكتــب للمراجعــة الداخليــة ملتابعــة ســري العمــل وممارســة أعمــال      -

 املراجعة.

عــدم اعتمــاد املســتندات املرفقــة بــأذون الصــرف وعــدم اســتيفائها لإلجــراءات         -

 الالئحة املالية اخلاصة باهليئة.  من  (15)القانونية للصرف باملخالفة للمادة 

" عـارف عليهـا ومنهـا       املت والرقابيـة  احملاسـبية عدم مسـك الـدفاتر والسـجالت     -

" ناهيــك ، ســجل الســلف أســتاذ املخــزن دفــرت اليوميــة العامــة،  دفــرت الصــندوق،

 .عن عدم إقفال كل السلف املمنوحة

تـــربطهم عالقـــة وظيفيـــة  التوســع يف مـــنح مســـاعدات وإعانـــات ألشـــخاص ال  -

 .باهليئة

ميثــــل اســــتقطاعات  نــــاردي (14,371)وجــــود مبلــــز برصــــيد املــــدينون وقــــدره   -

 وضرائب على املرتبات ي يتم إحالتها إس جهاتها.

ضــعف التعزيــز املســتندي لاللتزامــات علــى املراكــز التابعــة للهيئــة والــواردة       -

 بالبند اخلاص املدينون.
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 قطاع النفطالفصل الثالث: 
 نبذة عن قطاع النفط

ــل     ــن قبـ ــا مـ ــنفط يف ليبيـ ــناعة الـ ــدار صـ ــنفط  تـ ــة للـ ــة الوطنيـ ــظ املؤسسـ ــد الـ أعيـ

، م1979لسـنة   10رقـم   تنظيمها مبوجـب قـرار األمانـة العامـة ملـؤمتر الشـعب العـام       

عـــن طريـــق خطـــة التحـــول يف اجملـــاالت النفطيـــة،  لتعمـــل علـــى حتقيـــق أهـــداف

 واســتغالهلا االســتغالل األمثــل وإدارتهــا هــاتنميــة االحتياطيــات النفطيــة وتطوير

و ـــوز هلـــا  القـــومي،االقتصـــاد  مبـــا يـــدعم واســتثمارها لتحقيـــق أفضـــل العوائـــد 

ذلــك أن تشــرتك مــع اهليئــات واملؤسســات واجلهــات األخــرى الــظ تــزاول     لتحقيــق

  ا.أعماال شبيهة بأعماهل

ــق        ــن طريـ ــاج عـ ــاف واإلنتـ ــات االستكشـ ــنفط بعمليـ ــة للـ ــة الوطنيـ ــوم املؤسسـ وتقـ

منـط   بـأي أو  ،الشركات اململوكة هلا أو باالشرتاك مع الغري عـن طريـق املقاولـة   

ــنفط   اط عقــود اســتثمار الثــروة النفطيــة  أمنــ مــن ، إس جانــب عمليــات تســويق ال

   .هاوخارج والغاز داخل ليبيا

ج متتلك املؤسسة الوطنية للـنفط شـركات تقـوم باالستكشـاف والتطـوير واإلنتـا      

بعقـود مشـاركة مـع شـركات      هذا باإلضافة إس ارتبـاط املؤسسـة  ، للنفط والغاز

، وقـد تطـورت تلـك العقـود إس أن     لـنفط والغـاز  جمال صـناعة ا عاملية خمتصة يف 

 هلذه الصناعة.وفق التطور العاملي  وإنتاجوصلف إس اتفاقيات استكشاف 

 م 1955لسنة  25قانون النفط اللييب رقم 

والــذي جــاء بعــد قــانون املعــادن م 1955لســنة  25سســن قــانون الــنفط اللــييب رقــم  -

اللـييب املرجـع األساسـي لصـناعة     ويشـكل قـانون الـنفط    م، 1953لسـنة  ( 9)رقم 

النفط يف ليبيا، وقد عجل بقدوم حقبة من النمـو السـريع يف جمـال األنشـطة     

 االستكشافية.

ــازات خــالل عــام     - ــول عــام  م، 1955س مــنح أوس االمتي كــان عــدد  م 1968وحبل

 شركة خمتلفة.( 42)عقد امتياز لعدد  (137)

ل، وكــان االجتمــاع األول شــكل اجمللــس األعلــى لشــئون الــبرتو م 1964يف ســنة  -

 ،م 04/07/1964للمجلس يف 

وكـان آخرهـا   م، 1955لسـنة   (25)أجريف بعض التعديالت علـى القـانون رقـم      -

بشــأن رفــع قيمــة   م 1974لســنة ( 77)التعــديل الــذي س مبوجــب القــانون رقــم    

ــن    ــة مـ ــتحقة للحكومـ ــاوة املسـ ــود   ، % 14.5إس  % 12.5اإلتـ ــأن عقـ ــك بشـ وذلـ

ــم     ــييب رقـ ــنفط اللـ ــانون الـ ــازال قـ ــاز. ومـ ــنة  (25)االمتيـ ــه، م 1955لسـ وتعديالتـ

ــا        ــظ آخرهـ ــة، والـ ــاج املتعاقبـ ــة اإلنتـ ــاف ومقامسـ ــات االستكشـ ــذلك اتفاقيـ وكـ
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والــظ س الشــروع يف تنفيــذها خــالل  EPSA4اتفاقيــة املقامســة الــنمط الرابــع 

 سارية حتى االن. م2008سنة 

أنشئف وزارة الـنفط وأوكلـف هلـا اختصاصـات مبوجـب قـرار       بعد ثورة فرباير  -

أصــدر م 01/12/2015بيــد أنــه بتــاري   م، 2012لســنة  (32)جملــس الــوزراء رقــم  

بشـأن إعـادة تشـكيل حكومـة     م 2015لسنة ( 64)املؤمتر الوطين العام قراره رقم 

أصـــدر م 25/03/2017اإلنقــاذ الــوطين والـــذي ألغــى ضـــمني ا وزارة الــنفط، ويف     

ــم     ــراره رقـ ــاق الـــوطين قـ ــة الوفـ ــنة ( 270)اجمللـــس الرئاســـي حلكومـ م 2017لسـ

بشأن توزيع االختصاصات الظ كانف مسـندة لـوزارة الـنفط والغـاز يف جمـال      

النفط وتقرير بعض األحكام، والظ مبقتضاها س توزيـع اختصاصـات الـوزارة    

 امللغاة بني كل من اجمللس الرئاسي واملؤسسة.

 ع النفطاحلوكمة بقطا

يعتــرب قطــاع الــنفط مــن أهــم قطاعــات الدولــة االقتصــادية كونــه مصــدر دخــل       

الدولـــة شـــبه الوحيـــد وبالتـــالي فيجـــب ان حتظـــى عناصـــر احلوكمـــة ومبادئهـــا   

باهتمام خاص بالشكل الذي يعزز من ثقة اصحاب املصلحة )وهـم عمـوم الشـعب    

 حادثـة العـدادات   اللييب( وطمأنتهم بنزاهـة ورشـد القـائمني علـى القطـاع، ولنـا يف      

ومــا جنــم عنهــا مــن أزمــات وأضــرار عــربة الزالــف الدولــة تعــاني مــن تبعاتهــا حتــى  

االن حيــث كــان الســبب الرئيســي هلــذه احلادثــة هــي ضــعف قواعــد احلوكمــة         

 وغياب االفصان والشفافية الظ تعترب أهم عناصر احلوكمة.

هـرت عـدد مـن    من خالل تقييم ديوان احملاسبة لنظم احلوكمة بقطاع الـنفط ظ 

 املالحظات ونقاط الضعف والقصور على النحو التالي:  

غيـــاب اإلفصـــان والشـــفافية والتعتـــيم عـــن بيانـــات مهمـــة أساســـية يف ضـــبط     -

احلوكمة حيث امتنع مسؤولي املؤسسة الوطنية للنفط عن تقـديم عـدد مـن    

البيانــات واملعلومــات الالزمــة وأخفــوا كــل مــا يتعلــق ببيانــات جمــالس إدارات     

 مــن تكليفــات ومكافــآت وبيانــات االتفاقيــات املهمــة ركات التابعــة للقطــاع الشــ

 ورفضوا تقدميها لديوان احملاسبة.

الفصـل بـني   فصل االختصاصات وحتديد املسؤوليات حيث يعـد   بدأاالخالل مب -

رسم السياسات واعتماد اللوائح والنظم واملراقبـة عـن ادوات التنفيـذ والتشـغيل     

النفط حيـث اختلطـف هـذه الوظـائف مـن )لطـيط        إال أن ذلك منعدم بقطاع

ــتويات      ــا املســ ــوم بهــ ــويق( لتقــ ــاج وتســ ــنح رخــــ  التنقيــــب وانتــ ــراف ومــ واشــ

اعادة هيكلة القطاع مبا يراع هـذا املبـدأ لألهميـة     يتطلبالتنفيذية االمر الذي 

 .القصوى

تقــارير هيئــات املراقبــة لشــركات القطــاع فعلــى ســبيل ضــعف وتــدني مســتوى  -

املراقبة لشـركظ اخللـيج والواحـة عـن الفـرتة       رير هيئظتقان م املثال لوحظ

 بانها: م30/9/2017اس  1/1/2017من 
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        ــة والتشــغيلية ونظــم الضــبط ــة الداخلي ــيم انظمــة الرقاب ي تتطــرق لتقي

الداخلي والقيد بالدفاتر والسجالت والنظام املـالي ونظـم املعلومـات ومـدى     

انســياب التقــارير بــني خمتلــف االدارات واالقســام وذلــك باملخالفــة للمــادة     

 .  م2010لسنة  23من القانون رقم ( 200)

 مساليــة خــالل الســنة وآليــات التعاقــد   أالتعاقــدات الر حجــم ي تتطــرق اس

ــار الشــركات ومــدي االلتــزام بالئحــة العقــود اخلاصــة بالشــركة،       واختي

حيـــث تكتفـــي بـــذكر عـــدم حضـــورها لالجتماعـــات بـــدال مـــن طلـــب كـــل  

 .مستندات التعاقد ومراجعتها

  حتليل عناصر التكلفة واجراء املقارنات بني الفرتات.ي تتطرق اس 

 رق اس اخلطة االسرتاتيجية واملستهدفات التشغيلية واالنتاجية.ي تتط 

  واليـات العمـل    تقـاريره ي تتطرق اس تقييم أعمال املراجع الداخلي وجودة

 واجلوالت التفتيشية   واجلرد املفاجئ.

 املنتجات النفطية:
 النفط اخلام: انتاج

نيـة للـنفط ي تـتمكن    بالرغم مـن تعـايف انتـاج الـنفط اخلـام، إال أن املؤسسـة الوط      

، وفيمــا يلــي بيــان م2017مـن الوصــول إس معــدالت االنتـاج املســتهدفة خــالل سـنة    

 بكميات االنتاج خالل عدد من السنوات:

 املتوسط اليوميالفعلي  املستهدف اليومي اإلنتـــاج بالربميل السنة

2012 530,697,677 1,470,000   1,449,000 

2013 62,527,682 1,700,000   993,000 

2014 175,161,756 1,752,000   480,000 

2015 124,537,408 1,470,000   410,000 

2016 137,896,860 1,000,000   355,000 

2017 320,795,613 1,000,000   878,000 
 

 الغــاز املكثفات:

برميـل، كمـا أن إنتـاج     (20,999,134) ـو  م 2017خـالل سـنة    اتبلـــز إنتاج املكثفـ 

 املكثفات خالل السنوات السابقة كان على النحو اآلتي:
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 اإلنتـــاج بالربميل السنة

2012 21,560,865 

2013 19,626,880 

2014 18,524,638 

2015 16,429,854 

2016 20,329,980 

2017 20,999,134 
 

 الغـــــاز الطبيعي:

مليـون قـدم   (865,354) ـو  م 2017بلز إنتاج الغــــاز الطبيعـي خـالل سـنة     

3
، كمـا  

 أن إنتاج الغاز الطبيعي خالل السنوات السابقة كان على النحو اآلتي:

اإلنتـــاج ـ مليون قدم السنة

3
 

2012 861,270.8 

2013 807,885.9 

2014 741,779.0 

2015 654,293.0 

2016 775,615.0 

2017 865,354.8 
 

ومـــن اجلـــداول الســـابقة نالحـــظ ارتفـــاع ملحـــوظ يف اإلنتـــاج يف مجيـــع املنتجـــات  

بيــد أن الكميــات املســتهدفة  وذلــك باملقارنــة بالســنة الســابقة،   م 2017خــالل ســنة  

مــن الــنفط اخلــام خــالل هــذه الســنة ي يــتم حتقيقهــا، ويرجــع ذلــك لألســباب           

 التالية:

والشـحن الرئيسـية مـن قبـل معتصـمني      قفل بعض احلقـول وخطـوط االنتـاج     -

 ملتجني ومسلحني بغرض تنفيذ مطالبهم.

عدم تواجد الشركات اخلدمية املتخصصـة بأعمـال الصـيانة بسـبب الظـروف       -

 األمنية.

عدم توفر بعض قطع الغيار الضرورية وتأخر وصول بعضها ممـا أخـر أعمـال     -

 الصيانة.

ج يف العديـد مـن احلقـول    املشاكل التشغيلية الـظ حـدثف بعـد اسـتئناف اإلنتـا      -

 كالتسربات يف خطوط اإلنتاج والشحن وتوقف العديد من اآلبار.

ــراء        - ــأخر إجـ ــبب تـ ــات(، بسـ ــة )التوربينـ ــدات الكهربائيـ ــن املولـ ــد مـ ــف العديـ توقـ

 العمرات السنوية الالزمة.

تـــأخر امليزانيـــات التشـــغيلية املطلوبـــة لتنفيـــذ الـــربامج املخطـــط هلـــا ألعمـــال    -

 ويري من قبل الشركات املنتجة.الصيانة واحلفر التط
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 الصــــادرات النفطية
 الكميات املصدرة

 صادرات النفط اخلام:

علـى النحـو   م 2017حتـى  م 2014كانف صـــادرات النفط اخلام خالل السنوات مـن  

 التالي:

 الصادرات بالربميل السنة

2014 124,524,797 

2015 108,699,743 

2016 100,722,859 

2017 243,590,112 
 

 صادرات الغاز واملكثفات

علـــى م 2017حتـــى م 2014كانـــف صـــادرات الغـــاز واملكثفـــات خـــالل الســـنوات مـــن  

 النحو اآلتي:

 السنة
 **اإلنتاج ـ وحدة حرارية مرتي *اإلنتـــاج ـ طن مرتي 

2014 2,673,441 15,456,735 

2015 2,447,759 18,081,718 

2016 2,634,445 18,167,370 

2017 2,486,499 17,648,642 
 ميثل إنتاج نافتا مكثفة، وبروبان، وبوتان.       * 

 ميثل إنتاج غاز طبيعي، وزيف ثقيل.     **

    

ال تشـــمل كميـــات الغــــاز   م 2017مـــع مالحظـــة أن الكميـــات الـــظ لــــ  ســـنة      

الطبيعي املصـدر عـرب األنبـوب، وذلـك لعـدم إمتـام إجـراءات التسـوية مـع الشـريك           

وحسب مراسلة مدير عام التسويق الدولي باملؤسسـة الوطنيـة للـنفط    ، ENIإيين 

فــــإن املناقشــــات مســــتمرة إل ــــاد تســــوية  اريــــة بــــني   م، 25/02/2018بتــــاري  

 الطرفني.  

ويالَحظ وجود مبلز ذسكر أنه دسفع من قبل شركة ايـين نيابــة عـن املؤسسـة وهـو      

ــنظ   ( 715,795,525) ــن ســ ــك عــ ــا سم، 2016، 2015دوالر وذلــ ــز  كمــ ــز مبلــ  حجــ

بيـد  م، 2017دوالر مقابل التسويات مع نفس الشريك خـالل سـنة    (551,121,173)

ي يتم إيضاحه والتأكيد عليه باملراسـلة مـن قبـل إدارة تسـويق الـنفط اخلـام       أنه 

 والغاز، وكذا احلال بالنسبة لباقي التسويات.

بلــز مبم 2017مــع مالحظــة أنــه س إجــراء تســوية مــع الشــريك إيــين خــالل ســنة     

 دوالر، وذلك خصم ا من إيرادات بيع النفط اخلام. (570,688,522)
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 صادرات املنتجات النفطية )املشتقات(:

حتـى  م 2014اجلدول التالي يـبني صـادرات املنتجـات النفطيـة خـالل السـنوات مـن        

 :م 2017

 اإلنتـــاج ـ طن مرتي السنة

2014 1,058,901 

2015 1,136,385 

2016 1,518,058 

2017 1,590,475 
 

 :م 2017واجلدول التالي يوضح حتليل للمنتجات خالل سنة    

 الكمية بالطن مرتي نوع املنتج

Fuel 1%  750,685 

J.Kerosine  246,191 

Naftha  579,602 

v.gas oil  13,995.1 
 

 -البرتوكيماويات: 

ــات خــالل الســنوات      ــى م 2014مــن بلغــف صــادرات البرتوكيماوي ــا م 2017حت كم

 يلي:

 اإلنتـــاج ـ طن مرتي السنة

2014  405,121 

2015  332,857 

2016  303,294 

2017  282,673 
  

 :م 2017واجلدول التالي يوضح حتليل البرتوكيماويات خالل سنة 

 الكمية طن مرتي نوع املنتج
 127,448  ميثانول
 155,225  كربيف

 

هــذا، وقــد لــوحظ عــدم ســداد قيمــة بعــض الصــادرات واملتمثلــة يف الــنفط اخلــام       

م 2005والغــاز والبرتوكيماويــات، وبعــض هــذه الشــحنات تعــود إس الســنوات مــن     

كمــا لــوحظ عــدم قيــام املؤسســة بالــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأن    م، 2010حتــى 

ونيـــة بتـــاري  حتصـــيلها، كمـــا تـــبني إحالـــة بعـــض هـــذه الـــديون إس االدارة القان

 االمر الذي  علها يف حكم الديون املشكوك يف حتصيلها.م 07/01/2015
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 اإليرادات النفطية:

بلغف إمجالي اإليرادات احملصلة عن عمليات بيـع الـنفط اخلـام والغـاز واملنتجـات      

والبرتوكيماويـات واللـدائن عــن السـنوات الســابقة، مـن واقــع كشـوفات حســابات      

 واملصرف اللييب اخلارجي، كما يلي:مصرف ليبيا املركزي 

 )بالدوالر األمريكي(مصرف ليبيا املركزي: 

 إمجالي الدخل البرتوكيماويات  املنتجات الغاز النفط اخلام السنة

2012 40,643,596,377 2,983,747,722 1,964,376,117 119,079,141 45,710,799,359 

2013 31,524,969,464 3,040,873,368 1,312,388,212 159,597,137 36,037,828,182 

2014 11,748,274,915 2,758,357,412 792,641,288 109,009,890 15,408,283,506 

2015  5,455,703,151 1,644,671,279 441,574,825 66,860,770 7,608,810,027 

2016 3,714,948,861 539,647,582  408,250,934 33,263,788 4,736,111,167 

2017 12,147,244,871 464,000,464 543,882,264 49,607,592 13,204,735,193 
 

 )بالدوالر األمريكي(املصرف اللييب اخلارجي 

 منتجـــات الغاز واملكثفات نفط خـــام السنة
البرتوكيماويا

 ت واللدائن
 اجملمـــوع

2012 40,776,487,005 2,288,525,312 2,083,401,131 57,282,281 45,205,695,730 
2013 31,460,172,589 3,040,873,368 1,312,388,212 159,597,408 35,973,031,578 
2014 11,618,545,886 2,801,578,853 792,641,288 108,964,958 15,321,730,986 
2015 5,456,078,903 1,484,671,279 429,074,825 66,859,902 7,436,684,910 
2016 3,812,011,448 579,625,502 408,250,934 33,263,760 4,833,151,646 
2017 11,900,293,022 464,001,466 543,882,264 49,607,593 12,957,784,346 

 

 :م 2017عمولة إعادة البيع للنفط اخلام عن سنة 

املؤسســة نشــاـطا  اري ــا؛ حيــث تقــوم ببيــع بعــض الشــحنات الــظ لــ        متــارس

زبائنهــا أو بنـاء علــى رغبـتهم أو حرص ــا منهـا علــى عــدم    الشـركاء لســد احتياجـات   

املضاربة بهذه الشحنات، وبذلك تتحصل على عمولـة نظـري قيامهـا بهـذا النشـاط      

 لوحظ بشأنها ما يلي:

، الـذي يتضـمن العديـد مـن     (28808)ويتم إيداع املبـالز باحلسـاب املصـريف رقـم      -

ــحنات،     ــى الشـ ــييف علـ ــاريف التفتـ ــا: مصـ ــرى منهـ ــابات األخـ ــاريف  احلسـ ومصـ

ــأخري، وبعــض شــحنات الــنفط اخلــام         ــأمني، وغرامــات ت مصــرفية، وأقســاط ت

 مببلــــز م31/12/2017والغــــاز، وقــــد ظهــــر رصــــيده وفقــــا لكشــــف املصــــرف يف  

 دوالر. (792,041,770)

تــبني احتفــاظ املؤسســة حبســاب آخــر باملصــرف اللــييب اخلــارجي حتــف رقــم           -

ــذ    ( 28452) ــة هـ ــراض، ومبتابعـ ــدة أغـ ــورو، لعـ ــة اليـ ــه   بعملـ ــبني أنـ ــاب تـ ا احلسـ
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يتضــمن مبــالز ملصــلة مــن ســنوات ســابقة مرحلــة، ي يــتم الــاذ أي إجــراء    

 حياهلا، ومن هذه املبالز ما يلي:

 381,986 فوائد ملصلة من املصرف

 8,012,521 م 2008مبلز ملصل من فاتورة إعادة بيع خالل سنة 

 22,166,127 م 2008إس  2003عمولة إعادة بيع حص  الشركاء عن الفرتة من 

 4,639,248  2008، 2007، 2006عمولة املؤسسة من إعادة تأجري النواقل لسنوات 
 

 م10/06/2013جــــــدير  بالــــــذكر أن اإلدارة التجاريــــــة باملؤسســــــة قامــــــف يف       -

مبخاطبــة مــدير عــام التســويق الــدولي، خبصــوص وجــود رصــيد مرحــل منــذ   

، وهـو ميثـل العائـد    (28452)باملصرف اللييب اخلارجي حساب رقـم  م 2008سنة 

احملقــق مــن نشــاط التســويق )عمولــة إعــادة البيــع + عمولــة إعــادة التــأجري(           

يــورو، وقــد طلبــف اإلدارة  (35,180,409) مــا قيمتــهم 31/05/2013والبــالز حتــى 

ــأن        ــا بـ ــز، علم ـ ــذا املبلـ ــرف يف هـ ــوص التصـ ــات خبصـ ــدار توجيهـ ــة إصـ التجاريـ

يـورو، وي يـتم   ( 41,357,980)بلـز   م31/12/2017الرصيد بكشف املصرف حتى 

 التصرف فيه حتى تارخيه.

 الفواتري غري احملصلة:

غــري ملصــلة مــن مبيعــات الــنفط اخلــام واملشــتقات النفطيــة       بلغــف الفــواتري  -

 (9,164,973)مبلـــز م 2009حتـــى  م2005لـــبعض الشـــركات يف الفـــرتة مـــا بـــني 

دينار، متمثلة يف الفـرق بـني السـعر املبـدئي والسـعر النهـائي، وكـذلك الفـرق         

بني الكمية املفرغة والكمية املشحونة، وبـالرغم مـن مـرور سـنوات ماليـة علـى       

 هذه املبالز ي يتبني قيام املؤسسة بالاذ أي إجراء بشأن حتصيلها.

ــنة    - ــذ ســ ــلة منــ ــري ملصــ ــواتري غــ ــنة  م 2010فــ ــة ســ ــى نهايــ ــز مب م2017حتــ بلــ

مببلـز   م2017دوالر، منها فواتري مبيعات مستحقة عـن سـنة    (2,712,732,607)

 دوالر.( 2,004,518,998)

ي يتــبني وجــود جديــة مــن قبــل املؤسســة يف إجــراء تســوية شــاملة مــع بعــض       -

 .م 2011الشركاء؛ حيث يرجع بعضها إس السنة املالية 

زانــات املتضــررة جســل املــوانئ النفطيــة متوقفــة عــن العمــل لغــرض صــيانة اخل    -

خــزان خــارج ( 38)نتيجــة االشــتباكات الــظ دارت باملنطقــة؛ حيــث يوجــد عــدد   

 .م 2017اخلدمة حتى نهاية سنة 

قيام ادارة املؤسسـة الوطنيـة للـنفط بإظهـار قيمـة الشـحنات املباعـة يف حسـاب          -

باملصــرف اللــييب اخلــارجي، حبجــة تســوية بعــض   (28808)وســيط حتــف رقــم 

املبـالز مـع الشـركاء األجانـب، وهـي مبـالز يفـرتض أن يـتم إيـداعها حبســابات          

 مباشرـة.( 22918)اخلزانة العامة رقم 
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ــزال إدارة املؤسســة تواجــه اشــكالية دفــع حصــتها مــن مصــاريف العمليــات         - الت

ــا   ــذه املصـ ــداد حصـــتها يف هـ ــا بسـ ــة النفطيـــة للشـــركاء، وقيامهـ ريف مـــن قيمـ

 الشحنات املعدة اساس ا للتصدير، ويعترب هذا مساس ا بالدخل السيادي للدولة.

 االستخدام احمللي

كميـات الــنفط اخلــام احملولــة لالســتخدام احمللــي للتكريــر باملصــايف خــالل ســنة  

 ، ولكل مصفاة كانف وفق االتي:م2017

 النفط اخلام بالربميل اسم املصفاة
 2,505,763   الربيقة
 3,586,084   السرير
 7,228,173   طربق
 24,185,435   الزاوية
 37,505,455   اجملموع

 

مليــار دوالر، وذلــك عنــد متوســط  ( 2)القيمــة التقديريــة هلــذه الكميــات  ــو    -

 دوالر للربميل الواحد. (53)سعر مبيعات 

 املؤسسة الوطنية للنفط
 تبني ما يلي:    حلسابات املؤسسة؛ من خالل القيام بأعمال الفح  واملراجعة 

 -املخصصات املالية: 

املبـــالز املعتمـــدة واملســـيلة والنقديـــة املنفـــذة واملصـــروفات الفعليـــة للمؤسســـة    -

 )املبالز بالدينار اللييب( وفق اآلتي:م 2017حتىم 2014خالل السنوات من 

الباب األول: 
 

 امليزانية املعتمدة السنة

املبالز املسيلة من 

 وزارة املالية

 املصروفات الفعلية النقدية املنفذة

2014 1,250,000,000 1,775,750,000 1,249,826,905 1,384,879,000 

2015 1,125,000,000 1,141,733,343 1,145,022,964 1,321,481,000 

2016 1,471,457,000 970,606,995 970,477,000 1,379,968000 

2017 1,225,000,000 696,309,118 1,040,004,066 1,262,413,000 

 شركظ اخلليج واملربوك.باستثناء  م حتى الربع الثالث2017فعلية عن سنة املصروفات ال 
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 الباب الثاني:

 امليزانية املعتمدة السنة

املبالز املسيلة من 

 وزارة املالية

 الفعليةاملصروفات  النقدية املنفذة

2014 1,450,000,000 1,220,000,000 1,215,096,413 1,732,172,000 

2015 705,000,000 703,383,000 703,383,003 1,434,263,000 

2016 1,564,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,398,259,000 

2017 1,610,200,000 1,475,833,000 1,475,833,000 1,009,416,000 
 

 الباب الثالث:

 

 امليزانية املعتمدة السنة

املبالز املسيلة من 

 وزارة املالية

 املصروفات الفعلية النقدية املنفذة

 2,750,126,490 ـــــ ــــ 860,319,000 2014

 568,956,000 ـــــ 860,319,000 1,400,000,000 2015

2016 600,000,000 300,000,000 300,000,000 595,529,000 

2017 800,000,000 400,000,000 399,997,000 411,837,000 

 م 2015سيلف يف سنة  2014خمصصات سنة  *       

 

 -ومن خالل أعمال الفح  واملراجعة تبني اآلتي:     

 – 024-10قيام املؤسسة بالصرف على البابني األول والثـاني مـن احلسـاب رقـم      -

مـن  ( 199)و( 198) للمـادتني خالفـة  بامل مبصرف الوحدة وكالة املؤسسـة؛  090

ال  ـــوز )أن الـــظ تـــن  علـــى ، والقـــانون املـــالي للدولـــة والئحتـــه التنفيذيـــة 

للجهـــات املمولـــة مـــن اخلزانـــة العامـــة اســـتخدام األمـــوال املودعـــة حبســـاباتها   

باملصـــرف يف إجـــراء أيـــة مـــدفوعات تتجـــاوز األغـــراض املقـــررة مبيزانيتهـــا أو   

 .، مبربرات غري مقبولة(الية الصادرة هلاالتفويضات امل تجاوز حدودت

ــأخر  - ــة يف  تـــ ــة كشـــــ الشـــــركات النفطيـــ ــة   اتفوإحالـــ ــروفاتها الفعليـــ مبصـــ

م 01/10/2017للمؤسســة وكــذلك املركــز الرئيســي عــن الفــرتة املمتــدة مــن        

بشــأن اعتمــاد م 2007لســنة ( 267)خالفــة للقــرار رقــم  بامل؛ م 31/12/2017 حتــى

 ة الوطنية للنفط،  الالئحة املالية للمؤسس

عــدم تقيــد شــركة اهلــروج بالصــرف وفقـــا لالعتمــادات املدرجــة لكــل بنــد مــن    -

 قانون النظام املالي.من ( 10)خالفة للمادة يزانيتها؛ باملبنود م

خالفـة لـن    مبسـك سـجل االعتمـادات؛ بامل   املراقب املـالي باملؤسسـة    التزامعدم  -

 الئحته التنفيذية.واملالي للدولة  النظام قانونمن  (23)املادة 

 :م 2017لمؤسسة الوطنية للنفط لسنة التقديرية ل يزانيةامل

ــواب         ــة املقرتحــة مــن املؤسســة وشــركاتها واجلهــات التابعــة هلــا ألب بلغــف امليزاني

، وبصـدور  دينـار ( 4,810,299,000) وقـدره  ة )األول والتـاني والثالـث( مبلغ ـا   امليزاني
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ــة لســنة    ــات املالي ــنفط وشــركائها    م 2017الرتتيب ــة لل خصــ  للمؤسســة الوطني

ألبـواب امليزانيـة   دينـار   (3,230,000,000)واجلهات التابعة هلا مبلز إمجالي وقدره 

 الثة، واجلدول التالي يوضح ذلك:الث

 

 امليزانية التقديرية البيـــــان

املعتمد وفق القرار 

 2016لسنة ( 9)رقم 
 

 املسيل من وزارة املالية

 30/09حتى 

املصروف
 

 30/09حتى 

 1,074,365,000 696,309,118 1,202,072,000 1,600,000,000 الباب األول

 839,507,000 1,073,333,334 1,610,200,000 2,000,000,000 الباب الثاني

الباب 

 الثالث

 546,058,000 477,463,000 عادي
200,000,000 

73,567,000 

 153,113,000 253,942,000 732,836,000 تنموي

 2,140,552,000 1,969,642,452 3,612,272,000 4,810,299,000 اإلمجالي العام

 

 شق التشغيلي )املركز الرئيسي(:ال ومصروفات خمصصات

 

ــغيلي    ــروفات التشـ ــود املصـ ــن بنـ ــة مـ ــي   ةوبفحـــ  عينـ ــز الرئيسـ ــابات املركـ حلسـ

 باملؤسسة لوحظ التالي:

 التأمني الصحي:( 1)بند  

ات املعتمــدة للبنــد بقيمــة بلغــف    املؤسســة يف الصــرف مــن املخصصــ   اســتمرار  -

بكتـاب وزيـر   م 2017بالرغم من التزام املؤسسة خـالل سـنة    دينار،( 2,447,989)

بشــأن الضــوابط املتعلقــة بإيقــاف  م 10/02/2016املــؤرخ يف  (11م.ج.)املاليــة رقــم 

والـــظ منهـــا التـــأمني الصـــحي   ،الصـــرف علـــى بعـــض البنـــود باملوازنـــة العامـــة 

جملـس الـوزراء رقـم     كتاب أمني عـام واملعمم على املؤسسة مبوجب  ،للعاملني

 ل أســباب الصــرف مــن خمصصــات  وعنــد حتليــ م، 11/02/2016املــؤرخ يف  (537)

 لوحظ ما يلي:

16/06/2014املـؤرخ يف  ( 921)صـدار الكتـاب رقـم    قيام جملـس إدارة املؤسسـة بإ   -
م 

ــرتجاع  ــأن اسـ )بشـ
 

ــ ــو املصـ ــة للمـ ــة   اريف الطبيـ ــموا لوثيقـ ــذين ي ينضـ ظفني الـ

ــالز عــددهم   التــأ ــة( والب ــا (60)مني الطبي ـــا  موظـف ــا وردوفق ــذي  ب مل ــاب، وال الكت

 :ة على النحو التاليحدد القيمة املسرتجع

1 
 د.ل 6,000 أعزب ووالداه

2 
 د.ل 8,000 متزوج وال يعول ووالداه

3 
 د.ل 14,000 متزوج ويعول ووالداه

 

فني راجـع لعـدم موافقـة بعـض املـوظ      املشـار إليـه  ر الكتـاب  اصدإقد كان وهذا،  -

مــن الناحيــة الدينيــة حســبما يــرون،      لعــدم شــرعيتها  ـا التــأمني نظــر    لوثيقــة
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ــن   ــالرغم مـ ــم ن وبـ ــم  تضـ ــس االدارة رقـ ــاب جملـ ــوظفني  أل( 921)كتـ ــاء املـ مسـ

قيـــام بعـــض لـــوحظ  أنـــه املصـــاريف الطبيـــة، بيـــد الـــذين حيـــق هلـــم اســـرتجاع

ــ (37)املــوظفني والبــالز عــددهم   بــالرغم  لطبيــة،باســرتجاع املصــاريف ا  اموظـف

 .ن عدم ورود أمساءهم بالكتاب املشار إليه آنـفام

ــى     - ــل علـ ــر العمـ ــب االمـ ــوري لعم يتطلـ ــاف الفـ ــتم    لاإليقـ ــظ تـ ــرف الـ ــات الصـ يـ

ــم    ــس اإلدارة رقــ ــاب جملــ ــاوز لكتــ ــظ س   (،921)بالتجــ ــوال الــ ــرتجاع األمــ واســ

ــاء باصـــرفها  وذلـــك لتحقيـــق العدالـــة بـــني   (،921)الكتـــاب رقـــم ملخالفـــة وإلغـ

موظـفــــا يف اســــرتجاع ( 60)لعــــدد فمــــن غــــري املقبــــول مــــنح احلــــق  املــــوظفني، 

ــة      ــاف وثيقـ ــتم إيقـ ــواهلم(، يف حـــني يـ ــة )الشـــرعية حســـب أقـ ــاريف الطبيـ املصـ

 موظـفا؟ (1,669)التأمني لعدد 

 -املهام اخلارجية: 

بنـد املهـام اخلارجيـة الـواردة مبيزانيـة املؤسسـة       تبني من خالل فحـ  ومراجعـة   

 لي:قيام املؤسسة مبا يم 2017 لسنة

ــز   - ــار ( 4,590,932)صــرف مبل ــالرغم  جيــة،مهمــة خار( 1,120) عــدد علــىدين ب

 .املؤسسة نهج ترشيد اإلنفاق اتباعمن 

 (1,043)كليـــف مـــوظفني مـــن داخـــل املؤسســـة مبهـــام خارجيـــة بلـــز عـــددهم    ت -

ــ ــبني  موظـفـ ــد تـ ــا، وقـ ــد  قيـ ــوظفني متواجـ ــة بتكليـــف مـ ــإدارات ال ام املؤسسـ ين بـ

ــهم   ــة عملـ ــتدعي طبيعـ ــف تسـ ــة  التكليـ ــام خارجيـ ــال ال    ،مبهـ ــبيل املثـ ــى سـ وعلـ

إدارة ، إدارة األمـن الصـناعي،   إدارة اخلـدمات : إدارة املراجعـة الداخليـة،   احلصر

 ، إدارة التخطيط والدراسات.إدارة احلسابات العامة، امليزانيات والتقارير

 موظـفـا ( 77)تكليف مـوظفني مـن خـارج املؤسسـة مبهـام خارجيـة بلـز عـددهم          -

مــع عــدم اإلفصــان عــن هويــاتهم      ،دوالر( 102,677) مبلــز منصــرف  مجــاليبإ

ــديم   ــث س تقـ ــة،    حيـ ــل مهمـ ــرف لكـ ــاملبلز املنصـ ــان بـ ــل بيـ ــف حيمـ ــرقم  بكشـ الـ

 وهي خالية من أي اسم. ،(9999)الوظيفي 

ــوظف   - ــام امل ــة بتســوية ا ني املكلفــني مبهــام  عــدم قي  هلــم لســلف املمنوحــة خارجي

كمــا تــبني إيفــاد مــوظفني مبهــام إضــافية بــالرغم مــن    خــالل الفــرتة املقــررة،

مــن القــرار  (9) لــن  املــادة باملخالفــة ســلفهم الســابقة؛عــدم قيــامهم بتســوية  

 أن الئحة اإليفاد وعالوة املبيف،  بشم 2007لسنة ( 751) رقم

م بـه  عدم قيام املوظفني املكلفني مبهام خارجية بتقديم تقرير يتضـمن مـا قـا      -

مــن القــرار ( 15)خالفــة لــن  املــادة بامل مــن أعمــال ومــا س حتقيقــه مــن نتــائج؛

 م. 2007لسنة ( 751)رقم 
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ب طبيعـة أعماهلـا السـفر    اإليفـاد علـى اإلعمـال الـظ تتطلـ      يتطلب االمـر قصـر   -

بشــأن الئحــة اإليفــاد  م 2007لســنة ( 751)رار رقــم بــالقإس اخلــارج، وااللتــزام  

 .لمؤسسةغري املنتسبني لإيفاد ، والتوقف عن وعالوة املبيف

 السلع:دعم 

اسـتمرار املؤسسـة يف صـرف الـدعم      من خالل فح  بنـد الـدعم السـلعي    تبني -

ــالرغم مــن عــدم ورود البنــ  دوالر،  (66,711)بقيمــة وصــلف إس   ــة ب د يف امليزاني

ــات املاليــة لســنة    لقــرار للمؤسســة؛ باملخالفــة املعتمــدة  و ــدر م، 2017الرتتيب

حســاب ل الصــرف مــن اإلشــارة إس أن عمليــة الصــرف تــتم باملخالفــة مــن خــال

 وكالة املؤسسة املشار إليه سابـقا.املؤسسة املشرتك مبصرف الوحدة 

 مكافأة تكريم عن سنوات اخلربة:

ــآت تكــريم عــن ســنوات ا       - ــد مكاف ــوارد مبيزانيــة   مــن خــالل فحــ  بن خلــربة ال

دينـــار،   (1,892,083) مكافـــآت مببلـــز  لـــوحظ صـــرف م، 2017املؤسســـة لســـنة  

بشـــأن تعـــديل م 2013لســـنة  (28)بنـــاء  علـــى قـــرار جملـــس اإلدارة رقـــم  وذلـــك

بالرغم من عدم اعتماد القـرار مـن   وذلك أحكام الئحة التكريم بقطاع النفط، 

للتشــريعات   باملخالفــةـ  للــنفط؛ العموميــة باملؤسســة الوطنيــة    قبــل اجلمعيــة  

والقــرارات النافــدة والــظ تتطلــب ضــرورة القيــام باعتمادهــا مــن قبــل اجلهــات    

 .بذلك قبل البدء يف تطبيقهااملخولة 

 سياسة املؤسسة يف دعم شركات القطاع املستقلة من خمصصاتها:

تقــوم املؤسســة الوطنيــة للــنفط بصــرف مبــالز لــبعض الشــركات الرحبيــة          -

طــاع وغــري ممولــة مــن اخلزانــة العامــة، يف شــكل ســلف ماليــة مــن    التابعــة للق

حسابات االيـرادات املتنوعـة للمؤسسـة، أو مـن خـالل لصـي  مبـالز هلـا مـن          

ــة الســنوية الــظ تــرد إليهــا مــن امليزانيــة العامــة للدولــة، االمــر الــذي            امليزاني

يتطلــب معاجلــة مشـــاكل هــذه الشـــركات الفنيــة واإلداريـــة وتقيــيم أدائهـــا      

 توصية جلهات االختصاص بالاذ القرار املناسب.وال

من ضمن الشركات املتعثرة شـركة متـوين احلقـول واملـوانئ النفطيـة حيـث        -

ــنفط         ــرادات املتنوعــة باملؤسســة الوطنيــة لل ــالز مــن حســاب االي مسنحــف هلــا مب

 بيانها كما يلي:م، 2016لسنة 

 بعملة الدوالر بالدينار الشهر

 1,500,000 8,000,000 م 04/2016

 5,808,044 ---- م 06/2016
 

املبــالز املدفوعــة للشــركة الوطنيــة لتمــوين احلقــول واملــوانئ النفطيــة لســنة     -

مليـــون دينـــار، ( 36.1)، وفـــق بيانـــات املؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط كانـــف م2016

 مليون دوالر، وفق التوزيع التالي: (10.1)ومبلز 
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 بعملة الدوالر الديناربعملة  س الصرف مبوجب تاري  الصرف

 1,500,000 8,000,000 م 61/2016قرار تدبري اموال رقم  م 13/04/2016

 5,808,044 ---- م 76/2016قرار تدبري اموال رقم  م 02/06/2016

 ---- 12,000,000 املبالز املسيلة من وزارة املالية م 08/08/2016

 2,817,919 8,100,000 املبالز املسيلة من وزارة املالية م 04/10/2016

 ---- 8,000,000 املبالز املسيلة من وزارة املالية م 23/11/2016
 

القرارات الصادرة من جملس ادارة املؤسسة بشأن تـدبري االمـوال، واللجـوء اس     -

ــي     ــات املركـــز الرئيسـ ــة باملؤسســـة لتغطيـــة التزامـ ــابات االيـــرادات املتنوعـ حسـ

 للمؤسسة وبعض الشركات التابعة هلا:

 القيمة بالدوالر القيمة بالدينار رقم القرار وتارخيه

 21,000,000 33,000,000 م 61/2016

 20,219,337 16,000,000 م 76/2016
 

بتــدبري م 2016لســنة ( 61)لــوحظ قيــام إدارة املؤسســة باستصــدار القــرار رقــم     -

أمــوال مـــن خـــالل اللجـــوء إس حســاب اإليـــرادات املتنوعـــة باملؤسســـة الوطنيـــة   

للــنفط؛ لتغطيــة التزامــات املركــز الرئيســي للمؤسســة واجلهــات التابعــة هلــا،  

بــالرغم مــن لصــي  هــذه املبــالز كســلف للصــرف منهــا علــى بنــد املرتبــات    

مادتــه األوس علــى إال أن القــرار أشــار يف م، 2016لشــهريق ينــاير وفربايــر لســنة 

 .م 2016تسويتها من خمصصات الباب الثاني عند تسييل الربع األول لسنة 

كمـــا لـــوحظ قيــــام ادارة املؤسســـة بـــدور الضــــامن حلســـابات الســـحب علــــى        -

مليـون دينـار   ( 15)املكشوف لشركة متوين احلقول النفطية، وذلـك يف حـدود   

 لييب وما يرتتب عليها من التزامات.

 بقطاع النفطي الربنامج التنمو

مــر ة للمؤسســة الوطنيــة للــنفط تطلــب األيف إطــار الرفــع مــن القــدرات التشــغيلي

 ،احلقـول املكتشـفة   بالتطوير والتمويـل لعـدد مـن    برنامج تنموي معينالتفكري يف 

حيـث لـوحظ    حلقـول املنتجـة  لـبعض ا  نتاجيـة كذلك احملافظـة علـى القـدرة اإل   و

 بشأنه ما يلي:

 اإلجـراءات التنفيذيـة   املباشـرة يف الـاذ  بـالرغم مـن    تنفيـذ هـذا الربنـامج   تعثر  -

لســـنة  (425)رقـــم ، مبوجـــب قـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة  م2009منـــذ ســـنة 

حتـى   م2009والفرتة الزمنية مـن سـنة   املشروعات املستهدفة  الذي حدد م2009

مـــن املؤسســـات املاليـــة احملليـــة مببلـــز   وطريقـــة التمويـــل بـــاالقرتاض  م،2013

 .مليار دينار (12.7)
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ــز  س إضــافة - ــا( 2.2)مبل ــذ      رملي ــز املخصــ  لتنفي ــار ليصــبح إمجــالي املبل دين

حتـى   2010للفـرتة مـن    سـنوات   س، ملدة مليار دينار (15)مج التنموي الربنا

 فق اآلتي:و م2010لسنة  (44)ب القرار رقم مبوج م،2014

 بالدوالر بالدينار البيان

 االستطالع واالستكشاف  
   539,100,000    01,014,300,00 

 احلفر التطويري 
   985,500,000    1,854,300,000 

 مشاريع الربنامج التنموي  
   2,976,000,000    5,600,000,000 

 اإلمجـــالي 
   4,500,600,000    8,468,600,000 

 

ــدرة اإلنتا     - ــادة القـ ــوير إس زيـ ــاريع التطـ ــدف مشـ ــدل  تهـ ــة مبعـ ــف  (775)جيـ ألـ

إعــادة تأهيــل ، والل تطــوير حقــول مكتشــفة غــري مطــورة مــن خــ برميــل يومي ــا

 استغالل الغاز.وتطوير حقول قائمة، وتطوير إنتاج و

مشــروع ( 56)لعــدد  م2014/ م 2010املبــالز املطلوبــة لتنفيــذ الربنــامج التنمــوي    -

 -كانف وفق اآلتي: 

 دوالر دينـــــار البيـــــان

 3,118,000,000 1,657,000,000 مشروع  24عدد 

 2,482,000,000 1,319,000,000 مشروع 32عدد 

 5,600,000,000 2,976,000,000 مشروع 56االمجالي 
 

ــ - ــة حلســاب   الز املســيلةاملب ــنفط لتنفيــذ   مــن وزارة املالي ــة لل  ات املؤسســة الوطني

 -كانف وفق اآلتي:  م2014/  2010املخطط التنموي 

 املسيلة من وزارة املالية املبالز السنة املالية

 دينار  1,420,474,013   م 2010

 م 2011
--- 

 دينار 890,700,001   م 2012

 دينار 1,014,000,000   م 2013

 دينار    484,650,000   م 2014

 م 2015
---- 

 دينار 193,300,000   م 2016
 

( 4) ــاوز مبلــز  م2016حتــى  م2010إمجــالي مــا س تســييله مــن  وبالتــالي فــإن -

 مليار دينار لييب.

مــن خــالل مقارنــة البيانــات املتعلقــة باملبــالز املمحالــة مــن املؤسســة الوطنيــة        -

للــنفط مــع بيانــات شــركة اهلــروج للعمليــات النفطيــة تــبني وجــود فروقــات       

  -: ، واجلدول التالي يبني ذلكلتنفيذ الربنامج التنمويبينها 
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 الفرق بيانات الشركةوفق  وفق بيانات املؤسسة السنوات

 93,195,572   16,843,000  110,038,572  م 2010

 (2,339,000)   2,339,000   م 2011

 16,188,079   12,633,000   28,821,079 م 2012

 28,098,500   9,404,000  37,502,500  م 2013

 2,646,000   2,834,000  5,480,000  م 2014

 م 2015
 

 1,890,000  (1,890,000) 

 (114,000)  1,114,000  1,000,000  م 2016
 135,785,151 47,057,000 182,842,151 اجملموع 

  

 مشروع استغالل الغاز حبقل البوري 

ــاز    مـــن ــنفط والغـ ــه للـ ــوي بشـــركة مليتـ ــامج التنمـ ــروعات الربنـ ــدف إ مشـ س يهـ

واملنـتج مـن    ،استغالل الغاز املصاحب لعمليات انتاج النفط حبقل البـوري البحـري  

كـم مشـال غـرب     120 مسـافة علـى   املتواجـدتان  (4)و (3)رقـم   املنصتني البحريتني

اج الغــاز نتــس، وذلــك عــن طريــق معاجلتــه واســتخالص املكثفــات وإمدينــة طــرابل

ضـايف مـن   ، وحتقيق دخـل إ ثار السلبية للغازات احلامضيةاملعاجل بهدف تفادي اآل

وضـمان سـالمة البيئـة احمليطـة وعـدم تأثرهـا       مبيعات الغـاز واملكثفـات املصـاحبة،    

 ا بالعمليات اإلنتاجية.   سلب 

ط مـع شـركة أس أل بـي لتنفيـذ     للـنف  تعاقـدت شـركة مليتـه    م2007خالل سنة 

ــوري البحــري،  اســتغالل الغــ  مشــروع ــة     از حبقــل الب ومــن خــالل فحــ  ومراجع

 حل تنفيذ املشروع تبني اآلتي:مرا

تــاري  االنتهــاء  وقــد كــان م،08/2007 شــهر يفمتــف املباشــرة يف تنفيــذ املشــروع  -

 م. 12/2013 شهر املتوقع

، حتــــى م08/08/2007مجــــالي مــــا س انفاقــــه علــــى املشــــروع مــــن تــــاري   بلــــز إ -

دينــار، ممــا يعــين اســتنفاد أكثــر     ( 206,398,000) ا وقــدره مبلغ ــ م31/12/2017

، مـع عـدم وجـود نسـب اجنـاز فعليـة، باإلضـافة        من نصف املخصصات املعتمـدة 

 املقررة لتسليم املشروع. الزمنية انتهاء الفرتةإس 

ــذ املشــروع وفــق قــ      - ــز املعتمــد لتنفي ( 44)رقــم  رار اللجنــة الشــعبية العامــة  املبل

مليـون دوالر، أي مـا يعـادل     (214) مليـون دينـار، ومبلـز   ( 114)م هو 2010لسنة 

 مليون دينار.( 379)

، مـن املبلــز املعتمـد لتنفيــذه   % 54 بلغــفنســبة الصـرف علــى املشـروع   ن تـبني أ   -

أن االعمال املنجـزة اقتصـرت علـى األعمـال اهلندسـية وتوريـد املـواد فقـط،          بيد

االســتفادة  أمكانيــة مــن املــواد تــبني فيمــا بعــد عــدم  هظ أن مــا س توريــدواملالَحــ

ــ افيــة علــى  بســبب عــدم وجــود مســاحة ك    مرحلــة اإلنشــاءات؛ تنفيــذ  ا يفمنه
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عـدم قـدرة   نشاء معمـل ملعاجلـة الغـاز، عـالوة علـى      إل (4)املنصة الرئيسية رقم 

 تقادمها.مل ثقل املعمل املعاجل للغاز بسبب املنصة على حت

قيــام إدارة الشــركة بصــرف مبــالز ماليــة علــى مرحلــة الرســومات اهلندســية    -

ع للمشــــرو % 100نســــبة و مــــن املرحلــــة األوس، % 75 بلغــــفبنســــبة إجنــــاز 

 الثاني.

ــام   مــواد ومعــدات لتنفيــذ املشــروع   توريــد - مــن إجنــاز األعمــال   دون التأكــد الت

يف الدراسات األولية والتصميم والرسومات اهلندسـية لتنفيـذ    املهمة واملتمثلة

ــبب يف  املشـــروع،  ــا تسـ ــو مـ ــدم  وهـ ــوال وعـ ــياع األمـ ــال املطلوبـــ ضـ ــاز األعمـ ة إجنـ

 .بالشكل الصحيح

 إفالسـه ن ( إس طريق مسـدود، وإعـال  أس أل بي) املتعاقد معه وبوصول املقاول -

ــاري   ــاء العقــد  قامــف إ، م07/12/2015بت ــى   دارة الشــركة بإنه ، وهــو مؤشــر عل

الســليمة  جــراءاتاإل وإهماهلــا املتمثــل يف عــدم الــاذ   إدارة الشــركة  تقصــري

 .قبل التعاقد على تنفيذ هذا املشروع

، ثــار الســلبية للعقــد اآل ملعاجلــةدارة الشــركة االجــراءات الالزمــة  ي تعتمــد إ -

ــق مبصــاريف     ــذ املشــروع    خاصـــة فيمــا يتعل ــوردة لتنفي ــواد امل األمــر  ؛لــزين امل

بدولـة   الشركة مصاريف إ ار سنوية نتيجـة لـزين هـذه املـواد     الذي كبد

ومازالــــف  ســــنوات (7)حــــوالي  ســــنوي ا منــــذ دوالر (2,000,000)بلــــز مبمالطــــا 

 .مستمرة

 الشركات املتخلية

ســة الوطنيــة للــنفط باتفاقيــات استكشــاف ومقامســة إنتــاج مــع عــدد تــرتبط املؤس

من الشركات األجنبية، وقد أكملف بعض الشـركات فـرتة االستكشـاف بيـد أن     

نتائج احلفر ي تكن إ ابية وقد قامف بالتخلي عـن القطـع املمنوحـة هلـا، بيانهـا      

 -وفق اآلتي: 

 تاري  التخلي منطقة التعاقد اسم الشركة

 أوكسيدنتال ليبيا للنفط والغاز

 أو إن جي سي احملدودة فرع ليبيا
59-106-124-131-163 

81-1،43 

 م17/06/2013

 م06/02/2011

 LNGDA NC) 1،89-2 شل إكسبلوريشن أند ديفولبمنف ليبيا

211,212,213,214) 
 م09/06/2013

 م10/12/2010 4,2/42 توتال لإلستكشاف واإلنتاج
 م12/06/2009 89,188 وفر سيز ليمتدالرتكية للبرتول أ

 م12/01/2011 (4,17( سي.إن.بي.سي ليبيا احملدودة
 م09/12/2010 94-171,146 ستات أويل

 م09/12/2010 (44) /4,3,2,1 إكسون موبيل
 م09/12/2010 (82,81) تيكو كو اليابانية

نيبون أويل إكسبلور ريشن ليمتد 

 م09/12/2010 2/1,2 وميتسوبيشي كوربوريشن
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 تاري  التخلي منطقة التعاقد اسم الشركة
جابكس وإئتالف جابكس/ نيبون 

 م09/12/2010 (176),(40)…4,3/40 ميتسوبيشي

 م29/03/2010 (177) شيفرون تكسيكو ليبيا ليمتد
 م08/03/2012 (3/17),(4/123) برتامينا

 م06/01/2011 4,2/161/3/176,1/161 إيين مشال أفريقيا
 يذكر التاري ي  53,52,36,35 وودسايد إينرجي احملدودة

 م09/12/2010 (123-123/1-2) بي.بي.إنرتناشونال ليمتد
 

يف املـادة   EPSA  وفق ما نصف عليـه اتفاقيـات االستكشـاف ومقامسـة اإلنتـاج إبسـا      

السادسة عشر، أن كافة املواد واملعدات واألدوات الـظ يشـرتيها املشـغل خـالل مـدة      

فـــور ـا بعـــد  لوطنيـــة للـــنفط(االستكشـــاف تصـــبح ملكــــا للطـــرف األول )املؤسســـة ا

اســتعماهلا فعلي ــا يف العمليــات النفطيــة، ويكــون للمشــغل احلــق يف اســتعمال هــذه    

املــواد ألغــراض العمليــات النفطيــة  املرتتبــة علــى هــذه االتفاقيــة دون مقابــل، أمــا     

ــة يف نهايــة فــرتة االستكشــاف، تظــل         ــات النفطي ــواد الــظ ي تســتعمل يف العملي امل

لثـــاني وتعتـــرب ضـــمن مصـــروفات العمليـــات النفطيـــة فقـــط مملوكـــة للطـــرف ا

عنــدما تســتعمل خــالل فــرتة االســتغالل، كمــا تصــبح املــواد الــظ يشــرتيها املشــغل   

خــالل فــرتة االســتغالل مملوكــة  للطــرف األول فــور شــرائها أو وصــوهلا املــوانئ    

عـن  الليبية، وذلك إذا س شـراؤها مـن خـارج ليبيـا، علـى أن تكـون العوائـد النامجـة         

شراء واستعمال هذه املواد من قبل طرف ثالث والـظ أصـبحف مملوكـة للطـرف     

 األول مبوجب هذه االتفاقية.

من خالل الفح  واملراجعة تبني وجود قصور واضح مـن قبـل املؤسسـة الوطنيـة     

للــنفط وبــاألخ  إدارة متابعــة ومراجعــة الشــركات، وذلــك يف متابعــة األصــول  

طوال فـرتة العقـد؛ حيـث تتجلـى أوجـه القصـور       الظ حبوزة شركات االستكشاف 

 -يف التالي: 

عدم قيام شركات االستكشاف بإحالة تقارير دورية بأصـوهلا ومـا س اضـافته     -

 واستبعاده منها خالل فرتة االستكشاف.

ــة الشــركات بفحــ  مصــروفات شــركات        - ــام إدارة مراجعــة ومتابع عــدم قي

مبراجعتهــا مــرة واحــدة يف االستكشــاف خــالل فــرتة عملــها بليبيــا، واالكتفــاء  

بعــد التقيــيم، مــع العلــم  البئــر منــتجحــال حققــف اكتشــاف  ــاري وتبــي ن أن 

بأن هذه العملية قد تستمر لسنوات؛ حيث بررت ذلـك بعـدم وجـود عـدد كـاف      

من املراجعني باإلدارة للقيام بهذه املهمة، فضال عـن تـوقعهم ـ وبنسـبة كـبرية      

 ات نفطية بكميات  ارية.ـ عدم حتقيق الطرف االول الكتشاف

عـــدم قيـــام اإلدارة جبـــرد األصـــول الثابتـــة التابعـــة لشـــركات االستكشـــاف يف   -

 نهاية كل سنة؛ وذلك للتحقق من وجودها الفعلي.

عــدم وجــود ســجل مــن أي نــوع ســواء كــان يــدوي أم إلكرتونــي بــإدارة متابعــة      -

 ومراجعة الشركات؛ ملتابعة أصول شركات االستكشاف.
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ع علــى عينــة مــن إجــراءات التصــرف يف أصــول الشــركات     مــن خــالل االطــال   -

الواردة باجلدول السابق، وبفح  القيـود احملاسـبية املثبتـة يف دفـاتر املؤسسـة      

للتحقق من صحة املعاجلة احملاسبية املتعلقة بها سواء الـظ س االحتفـاظ بهـا    

ــا إس الشـــركات، وكـــذلك الـــظ س التصـــرف     يف املؤسســـة أم الـــظ س إحالتهـ

 -: ها، وقد تبني التاليفي

          تــبني  فيمـا يتعلـق باألصـول الـظ س التصـرف فيهــا مـن قبـل املؤسسـة: فقـد

مـــن خـــالل املســـتندات املرفقـــة بـــالقيود أنـــه س بيعهـــا وإيـــداع قيمتهـــا يف         

ــيله مـــن عمليـــة البيـــع ضـــمن     ــار أن مـــا س حتصـ ــابات املؤسســـة، واعتبـ حسـ

ــول       ــة األصـ ــا يف منظومـ ــك دون إثباتهـ ــة، وذلـ ــة للمؤسسـ ــرادات املتنوعـ اإليـ

باملؤسســـة، بـــالرغم مـــن أن األصـــول تتبـــع املؤسســـة وفـــق االتفاقيـــة؛ حيـــث 

يفرتض إضافتها ألصول املؤسسة مـن خـالل التنسـيق بـني كـل مـن        كان

 إدارة فح  ومتابعة الشركات وإدارة احلسابات العامة.

   ي تتضــح لنــا األصــول الــظ س إحالتهــا إس الشــركات املشــغلة للمؤسســة :

اآلليــة املتبعــة باخلصــوص هــل يــتم إحالتهــا بعــد تقييمهــا وخصــم قيمتهــا    

ة مــن الشــركة خاصــة إذا مــا علمنــا إن هــذه   مــن الطلبــات النقديــة املقدمــ 

األصول تعترب من ضمن املصروفات الرأس ماليـة والـظ حسـب االتفاقيـات     

منهـا، وبالتـالي فـإن     % 50املوقعة مع الشريك األجنيب، فإن األخري يتحمل 

إحالتهــا إس الشــركات املشــغلة يف املؤسســة دون تقيــيم، ففــي هــذه احلالــة    

ف الشــريك األجــنيب مــن نصــيبه يف املصــروفات  تعتــرب املؤسســة كأمنــا أعفــ

 مالية املفرتض أن يسددها يف حال س شراء هذا األصل. الرأس

 دعم احملروقات
 (30)مـا قيمتـه    م2017حتـى   م2012مـن  خالل الفرتة  احملروقاتانفقف الدولة على 

مليـار   7مليـار دوالر مـورد مـن اخلـارج و ـو       23تقريبــا منهـا    مليار دوالر امريكي

 ، س إنفاقـه مليـار دينـار لـييب    (40) مـا يعـادل  دوالر من املنتج باملصايف احمللية، وهو 

ــار  (6.7)مبتوســط  روقــات يف الســوق اللــييب، وذلــك،  كــدعم ألســعار بيــع احمل   ملي

 باملؤسســة الوطنيــة للــنفط   ا، تولــف اإلدارة العامــة للتســويق الــدولي  دينــار ســنوي  

طريـــق شـــركة الربيقـــة لتســـويق الـــنفط   توريـــد هـــذه الكميـــات، وتوزيعهـــا عـــن 

 وشركات التوزيع االخرى.

س االيـرادات  إ وفيما يلي نسبة املبالز املستخدمة يف توريد احملروقـات مـن اخلـارج   

 .م2017 حتى م2012النفطية، خالل السنوات من 
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 السنة

 االيرادات النفطية

 دوالر مليون

 االنفاق على احملروقات

 دوالر مليون

احملروقات اس نسبة 

 االيرادات النفطية

2012 45,710 4.286 0.01% 

2013 36,037 5,209 14% 

2014 15,408 7,353 46% 

 % 59 4,471 7,608 م 2015

 % 60 2,850 4,736 م 2016

 % 23 3,015 13,204 م 2017
 

يالحـــظ مـــن اجلـــدول أنـــه خـــالل الثالثـــة اعـــوام املاضـــية أن الدولـــة تضـــحي    -

بــأكثر مــن نصــف مواردهــا لتوريــد احملروقــات، وتزيــد هــذه النســبة لتتجــاوز    

يف يعــض الســنوات يف حــال احتســاب مــا يــتم اســتهالكه مــن ملروقــات     80%

 منتجة باملصايف احمللية الظ تقدر قيمتها السوقية مبليار دوالر.

 :البيان التالي وفقم 2017خالل سنة  وقات املوردة من اخلارجراحمل تفصيل -

 القيمة بالدوالر الكمية بالطن املرتي نوع املادة

 1,959,845,452    3,484,658    بنزين سيارات

 1,070,492,585    2,144,726    وقود ديزل

 165,153,220    470,728    زيف الوقود

 124,255,461    237,921    غاز الطهي

 --- اإلمجالي
   3,319,746,718 

 

كميـــات احملروقـــات املكـــررة باملصـــايف احملليـــة، والـــظ س اســـتالمها مـــن قبـــل    -

باإلمكـــان احتســـاب  ، م2017شـــركة الربيقـــة لتســـويق الـــنفط خـــالل ســـنة      

ــدها مــن     الطــن املــرتي مــن   تكلفتهــا مبتوســط أســعار   احملروقــات الــظ س توري

 دوالر، وفق البيان اآلتي: (1,063,36,854)مببلز ، م2017اخلارج، خالل سنة 

 القيمة بالدوالر متوسط السعر  الكمية  نوع املادة

 221,691,578     562×     394,464 بنزين
 600,834,910      494×   1,210,265 الديزل

 221,683,878       351×       631,578 زيف الوقود
 19,159,488       522×      36,704 غاز الطهي
  1,063,36,854    - اإلمجالي

 

ــالي كميـــات الـــنفط ويف املقابـــل لـــوحظ أن إ - ــام احملولـــة لالســـتخدام   مجـ اخلـ

( 37,505,455)بلغـــف م 2017واملســـتلمة باملصـــايف احملليـــة خـــالل ســـنة   احمللـــي

قيمـة هـذه الكميـات    دوالر، أي أن ( 53.73)مبتوسط سعر بيع للربميل برميل، 

مليار دوالر، األمـر الـذي يتطلـب إعـادة النظـر يف      ( 2)من النفط اخلام تتجاوز 

 مصايف التكرير احمللية فيما لو اخدنا باالعتبار مفهوم العائد والتكلفة.

علـى  وتوزيعهـا  احملروقـات   بيـع تولف شـركة الربيقـة لتسـويق الـنفط عمليـة       -

لكهربـاء، وبـالرغم مـن إنفـاق مبلـز      شركات توزيع الوقود املختلفـة وشـركة ا  
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ــار دينـــار لتوريـــد احملروقـــات خـــالل ســـنة   ( 4) ـــاوز  ن مـــا س ، إال أم2017مليـ

( 282)مقابــل املبيعــات يف الســوق احمللــي بلــز   لربيقــةســداده مــن قبــل شــركة ا

خر تسوية متـف بـني الشـركة واملؤسسـة كانـف      فقط، علم ا بأن آ مليون دينار

 .  م 2013سنة 

 احلساب اجلاري ملخصصات توريد احملروقات: 

تــتم مــن خــالل الــدفعات الــواردة مــن اخلزانــة    هاعمليــة شــراء احملروقــات وتوريــد 

دى املصــرف اللــييب اخلــارجي، وتتــوس اإلدارة العامــة   العامــة للحســاب اجلــاري لــ 

 :للتسويق الدولي إدارة هذا احلساب، وقد لوحظ ما يلي

   ــة   ان الصــرف مــن احلســ ــة وزارة املالي ــتم دون رقاب ــة يف املراقــب  اب ي املتمثل

 املالي.

     مـــر دوالر، األ (696,089,679)احلســاب اجلـــاري مكشــوف باملخالفـــة مببلــز

 الذي يستوجب تغطيته بالتنسيق مع وزارة املالية.

 دارة املصرف باحتساب فوائد على السـحب املكشـوف، يف حـني س    تبني قيام إ

بشــأن  م2013لســنة ( 1)مبوجــب القــانون رقــم   ،هــذه الفوائــد  منــع احتســاب 

 .منع املعامالت الربوية

 كانف وفق االتي:م 2017إمجالي احلركات الظ متف على احلساب خالل سنة 

 القيمة بالدوالر البيـــــان

 (637,609,430)   م 01/01/2017الرصيد يف 
 3,014,644,598   يضاف: الدفعات املستلمة من وزارة املالية

  (15,022,963)   يطرن: فوائد السحب على املكشوف

 (12,021,243)   حساب النقل 28808يطرن: حتويالت حلساب 
 (46,964,062)   يطرن: خدمات ض  الغاز للسوق احمللى )قرين سرتيم(

 (2,999,116,577)   يطرن: النفقات على شراء احملروقات من احلساب خالل العام

 (696,089,679)   م 31/12/2017الرصيد يف 
 

ألســعار  م2017ســاب الــدعم الفعلــي خــالل ســنة  وبــذلك يكــون املبلــز اإلمجــالي حل 

 بالسوق احمللي على النحو التالي:بيع احملروقات 

 القيمة بالدوالر البيــــــان

 3,014,644,598  له من وزارة املاليةيما س تسي
 1,063,369,854  احملليةالقيمة التقديرية للكميات املكررة باملصايف 

 15,022,963  املكشوف علىفوائد السحب 
 4,136,494,701  امجالي تكلفة احملروقات املستهلكة
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لمؤسســة اقبــة حســاب احملروقــات تســمح ل ن بشــأن مرواملالحــظ أن األليــة املوضــوعة اآل 

حتـى يف حالـة    املصـرف وسـدادها مـن   اخلـارج   شـراء احملروقـات مـن   الوطنية للـنفط مـن   

 عدم وجود خمصصات أو رصيد باحلساب.

 خالصة ما يتعلق باحملروقات والظ تتطلب مراجعة سياسة هذا الدعم يف التالي:

   ان الدولة الزالف مستمرة يف دعم احملروقات دون هدف أو رؤية 

   ،ان الشرحية املستهدفة بالدعم ال تستفيد منه 

 ناطق بشكل شبه كامل.من امل عدم وصول كميات احملروقات لعدد 

         عمليــات تهريــب احملروقــات املدعومــة وصــلف اس حــد عرضــه يف االعــالم

 األجنيب وتدخل اجملتمع الدولي.

 .اختناقات متكررة بالطرق واالزدحام املستمر على ملطات التزود 

  مليار دوالر إلنتاج ملروقـات تكلفتهـا    2تضحية الدولة بنفط خام بقيمة

 دوالر فقط.بالسوق العاملي مليار 

 اإلدارة العامة حملاسبة الشركات
نيط بها ممارسة العمل الرقـابي علـى شـركات قطـاع     من اإلدارات السيادية الظ أو

الـــنفط، فيمـــا يتعلـــق مبتابعـــة ومراجعـــة اإليـــرادات النفطيـــة املتأتيـــة مـــن إنتـــاج  

م 1955لســــنة  (25) الــــنفط اخلــــام والغــــاز ومشــــتقاتهما، مبوجــــب القــــانون رقــــم  

نظم طـرق اجلبايـة والرقابـة علـى اإليـرادات النفطيـة،       ات الصـادرة الـظ تـ   والقرار

 وأهم ما لوحظ خبصوصها ما يلي:

ر سـلب ـا  األمر الـذي أث ـ   ؛تعددت تبعية اإلدارة يف السنوات السابقة اس عدة جهات -

ويف الســنة التاليــة م، 2005حتــى ســنة علــى أدائهــا، فكانــف تتبــع أمانــة الطاقــة   

انتقلـف اإلدارة  م 2008 للـنفط، ويف سـنة   الوطنيـة إس املؤسسـة   انتقلف تبعيتها

س اعتمــاد مهــام اإلدارة م 2012ويف ســنة  الشــعبية العامــة للماليــة،إس اللجنــة 

بصـدور قـرار رئـيس جملــس    لتنظيمـي لـوزارة الــنفط والغـاز، و   ضـمن اهليكـل ا  

ات إس الشـرك دارة العامـة حملاسـبة   س نقل اإلم 2015لسنة ( 227)الوزراء رقم 

 .املؤسسة الوطنية للنفط

الوطنيـة للـنفط، كمـا    ي يتم تضمني اإلدارة يف اهليكل التنظيمـي للمؤسسـة    -

هــــا مبوجــــب القــــوانني بل املهــــام املناطــــة ي تــــتمكن مــــن تنفيــــذ جســــ أن اإلدارة

وبالتـالي ممارسـة دورهـا الرقـابي علـى الشـركات        ،والقرارات املنظمـة لعملـها  

 .  نفطيةال

للمؤسسة يعد اخالال مببـادئ احليـاد واالسـتقاللية واحلوكمـة     تبعية اإلدارة  -

كون ان املؤسسـة هـي اجلهـة الـظ تشـرف علـى اإلنتـاج والتسـويق والتحصـيل          

 والرقابة.
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حية الـــظ قامـــف اإلدارة بتحصـــيلها   الســـط  الضـــرائب واإلتـــاوات واإل ـــارات   -

 -كانف على النحو التالي:  2017حتى  م2015لسنوات من خالل ا

 إمجالي اإليرادات بالدوالر املاليةالسنة 

 85,455,285   م 2015

 53,240,900   م 2016

 684,407,908   م 2017
  

 -؛ ومن أمثلة ذلك ما يلي: تأخر اإلدارة يف مراجعة حسابات الشركات -

 مالية متف مراجعتها سنةآخر  اسم الشركة

 م 2007 دةواحملد يصن كور إنريج

 م 2004 شركة أو، أم، يف

 م 2004 شركة أيين مشال أفريقيا

 

للســنوات  ادارة يف االنتهــاء مــن مراجعــة حســابات شــركة بــرتو كنــد  تــأخر اإل -

ــاع   ، وذلــكجــراء التســوية النهائيــة هلــا  وإ م2007وحتــى  م2002مــن  بســبب امتن

ن حتويـل عقـود االمتيـاز املربمـة     الشركة عن إجراء التسوية املالية، بالرغم م

 م. 2008منذ سنة  EPSA4 اإلنتاج النمط الرابع مقامسةنظام معها إس 

ابات شــركة ايــين للســنوات مــن  ي تتجــاوز نســبة اجنــاز عمليــات فحــ  حســ   -

ن حتويــل عقــود االمتيــاز املربمــة معهــا   بــالرغم مــ ،%10الـــ  م2007حتــى  2003

 .م 2008منذ سنة  EPSA4 مقامسة اإلنتاج النمط الرابعنظام إس 

اخلاضـعة هلـا وذلـك    تأخر اإلدارة يف مراجعـة اإليـرادات الضـريبية للشـركات      -

 -وفق اآلتي: 

 إقرارات حتف املراجعة آخر إقرارات مقدمة اسم الشركة

 م 2012 م 2016 هس ـ ليبيا
 م 2012 م 2016 فيلبس كونوكو

 م 2012 م 2016 أويل نماراثو

 م 2007م ـ 2004 م 2016 ـ ليبيا فينرتسهال

 

 اإلدارة العامة للتسويق الدويل
ــة إس اإلدارة العامــة        - ــنفط اخلــام واملنتجــات النفطي ــف مهمــة تســويق ال أوكل

للتســويق الــدولي باملؤسســة الوطنيــة للــنفط مبوجــب قــرار اللجنــة الشــعبية      

حـل شـركة    علـى  والذي ن  يف مادته األوس م،1990لسنة  (882)العامة رقم 

ــ ،الربيقــة للتســويق الــدولي  ة كافــة أصــوهلا وموجوداتهــا إس املؤسســة   وأيلول

 وحتل مللها فيما هلا من حقوق وما عليها من التزامات. ،الوطنية للنفط



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

231 

 

بدايـة مـن التفـاوض     بكـل مراحـل البيـع   العامة للتسويق الـدولي  تتوس اإلدارة  -

مــن الــذي يــتم فيمــا عــدا االعتمــاد النهــائي  ،إس املمارســة والتعاقــد مــع الزبــائن

كما أن جل اللجان املشـكلة الـظ تـنظم عمليـات      ،إدارة املؤسسةرئيس جملس 

ــام واملنتجـــات النفطيـــة هـــي برئاســـة مـــدير اإلدارة     بيـــع وتســـويق الـــنفط اخلـ

كمـا تضـم    ،العامة للتسويق الـدولي باملؤسسـة أو مـدراء اإلدارات الفرعيـة هلـا     

عضـــويتها مـــوظفني مـــن اإلدارة نفســـها، االمـــر الـــذي يعـــد ضـــعفـا يف نظـــم   يف 

 حلوكمة واإلجراءات الرقابية املرتبطة ببيع النفط.ا

تــبني غيــاب دور أعضــاء جملــس إدارة املؤسســة فيمــا يتعلــق مبراقبــة ومتابعــة     -

عمليات التعاقد الفورية لبيع النفط اخلام واملنتجات النفطيـة األخـرى، حيـث    

شسكلف جلنة البيع برئاسة مـدير ادارة الـنفط اخلـام، كمـا تـبني اعتمـاد نتـائج        

باملخالفـة للمـادة    ر االدارة العامـة للتسـويق الـدولي؛   ل اللجنة من قبل مـدي عم

ــم    ــرار رقـ ــن القـ ــة مـ ــة  ( 40)الثالثـ ــود الفوريـ ــة العقـ ــكيل جلنـ ــأن تشـ ــظ  ،بشـ والـ

 تشرتط اعتماد نتائج عمل اللجنة من قبل رئيس جملس ادارة املؤسسة.

م، من خالل فح  عينة من ملاضر جلنة بيـع العقـود الفوريـة للـنفط اخلـا      -

واملتعلـق بعـرض شـحنة مـن خـام الوفـاء        م،2016لسـنة   1-1ومنها احملضر رقم 

باإلضــافة إس املكثفــات، تــبني اعتمــاد احملضــر مــن طــرف مــدير عــام لتســويق      

بــداـل مــن رئــيس جملــس إدارة املؤسســة باملخالفــة لقــرار رئــيس جملــس ادارة    

لعقــود كمــا تــبني تــولي موظــف مبنســقية ا   م،2011لســنة ( 40)املؤسســة رقــم  

د بصـــفات أعضـــاء اللجنـــة الـــواردة رســـات دور مقـــرر اللجنـــة ودون التقيـــوالدا

 بالقرارة املشار إليه.

( 1) تضــمن ملضــر اجتمــاع جلنــة العقــود الزمنيــة للمنتجــات النفطيــة رقــم      -

شكاوى من بعض الزبائن بشـأن عـدم اسـتالمهم دعـوة الـدخول       م،2016  لسنة 

املوعــد احملــدد، كمــا هــو وارد يف   يف العطــاءات، كمــا تــبني قبــول عــروض بعــد    

 باملخالفة ملعايري التعاقد واملشرتيات. ؛م 2016لسنة ( 2) ملضر االجتماع رقم

تكليـــف مـــدراء باملؤسســـة مبجـــالس إدارة الشـــركات النفطيـــة يعتـــرب اخـــالال    -

مـــدير عــام التســويق باملؤسســـة بــدور البـــائع     مببــادئ احلوكمــة حيـــث يقــوم   

و احلــال يف بيــع املنتجــات البرتوكيماويــة   كمــا هــ ،واملشــرتي يف نفــس الوقــف 

دارتهـا، والـظ   ( الظ يشغل وظيفة عضـو جملـس إ  CHEMPETROLلشركة )

( 24,725,124)حتصلف على عقد فوري لشراء منـتج ميثـانول الربيقـة بقيمـة     

   م. 2016دوالر سنة  (12,910,815) بقيمةو، م2015دوالر سنة 

اللجـان ذات العالقـة بالـاذ قـرارات     قيامه برئاسـة عـدد مـن    هذا باإلضافة اس  -

 تنشأ عنها تضارب يف املصاا منها: تتعلق بعمل املؤسسة.
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 اسم اللجنة تاري  صدوره ر. القرار

 رئيس جلنة تسعري النفط اخلام م 31/10/2011 41

 رئيس جلنة العقود الزمنية للنفط اخلام م 30/10/2011 42

 التأجري الزمين للناقالترئيس جلنة عقود  م 08/12/2011 57

 م 31/10/2011 39

الزمة للسوق رئيس جلنة العقود الزمنية لشراء املنتجات ال

 احمللي

 

ا بعـد  دارة بالتعاقد مع شركات لبيـع شـحنات الـنفط اخلـام، تـبني فيمـ      قيام اإل -

املعـد باخلصـوص، ومـع ذلـك أوعيـد       وفـق التقيـيم  أنها تقوم بعمليـات مشـبوهة،   

، م2016ســنة   طــاءات لبيــع الــنفط اخلــام اللــييب خــالل      عدخــال الشــركة يف   إ

نـتج زيـف الوقـود الثقيـل     كما س االتفاق معها على بيـع شـحنات فوريـة مـن م    

 م. 2016غسطس خالل شهر أ

املؤسسة إس بيع بعض الشحنات من النفط اخلام من خـالل إبـرام عقـود     تلجأ -

ــدما      ــاج أو عن ــون املنتجــات   فوريــة يف حــاالت التوقفــات وعــدم اســتقرار اإلنت تك

ــه        ــالرغم مــن ملدوديــة هــذه الشــحنات إال أن خــارج املواصــفات االعتياديــة، وب

لــوحظ أنهــا تــتم عــن طريــق اللجنــة املشــكلة مبوجــب قــرار رئــيس جلنــة إدارة   

 ودون مرورها على جلنة إدارة املؤسسة. م،2011لسنة  (40)املؤسسة رقم 

ــويق      - ــة بتسـ ــنفط واملتعلقـ ــة للـ ــة الوطنيـ ــرارات رئـــيس جملـــس إدارة املؤسسـ قـ

النفط اخلـام واملنتجـات النفطيـة ي تطـرأ عليهـا تغـريات جوهريـة منـذ تـاري           

رباء كمــا ي يــتم توســيع عضــوية هــذه اللجــان مــن اخلــ، م2011صــدورها ســنة 

 تي:يف هذا اجملال، وهي وفق اآل

 البيـــــان السنة رقم القرار

 تشكيل جلنة العقود الفورية للنفط اخلام م2011 40

 تشكيل جلنة لتسعري النفط اخلام م2011 41

 تشكيل جلنة العقود الزمنية للنفط اخلام م2011 42

 تشكيل جلنة العقود الزمنية للمنتجات النفطية م2011 43

 تشكيل جلنة العقود الفورية للمنتجات النفطية م2011 44

 

ــى    - بتعاقــداتها مــن الــنفط اخلــام وعجزهــا عــن      الوفــاءعــدم قــدرة املؤسســة عل

ل احلقــول مجيــع الكميــات املتعاقــد عليهــا، بســبب تذبــذب اإلنتــاج يف جســ    تــوفري 

التصدير نتيجة الظـروف السياسـية واألمنيـة الـظ      وعدم االستقرار يف موانئ

مــن مــر الــذي األ يــة والتشــغيلية؛متــر بهــا الــبالد وباإلضــافة إس املشــاكل البيئ

ــوء ــات ما شـــأنه نشـ ــال  التزامـ ــة علـــى املؤسســـة يف حـ ــة وقانونيـ ــ ليـ ــليم عـ دم تسـ

ـــ   د جلــــوء بعــــضالكميــــات املتعاقــــد عليهــــا، ناهيــــك عــــن خســــارة األســــواق بعـ

 س البحث عن خامات أخرى.املستوردين إ
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 لاتفاقيات شركة فينرتسها
س توقيعهمــــا  ،97و  96علــــى عقــــدي امتيــــاز   لحتصـــلف شــــركة فينرتســــها  -

، واملالحـظ هـو   م27/3/2016 سـنة تنتهـي يف   50ذلـك ملـدة   و م27/03/1966بتاري  

دارة املؤسســــة الوطنيــــة للــــنفط يف  ديــــد االتفاقيــــات املنتهيــــة مــــع  تــــأخر إ

شــركة فينرتســهال وبالصــيغة الــظ تكفــل حقــوق الدولــة الليبيــة يف الوقــف       

اتفاقيـة التفـاهم املوقعـة يف شـهر      اسب، وخاصـة فيمـا يتعلـق بفـرض تنفيـذ     املن

اج ، األمــر الــذي تســبب يف ضــياع فــرص االســتفادة مــن كميــات انتــ     م08/2010

ــف اإل     ــركة بوقـ ــام إدارة الشـ ــد قيـ ــة بعـ ــاز وخاصـ ــنفط والغـ ــاج،الـ ــا   نتـ ــا دعـ ممـ

املؤسسة إس خماطبة رئيس إدارة القضايا ورئـيس جلنـة املنازعـات اخلارجيـة     

ــاري   ــب اإل  م04/04/2017بت ــدولي   بشــأن طل ــيم ال ــدء يف إجــراءات التحك  ذن بالب

 والدخول معها يف منازعات قضائية.  

 ؛ســـنوات( 10)لبـــف إدارة شـــركة فينرتســـهال متديـــد عقـــدي االمتيـــاز ملـــدة  ط -

؛ م 1955لسـنة   25لـبرتول رقـم   مـن قـانون ا  ( 4)فقـرة  ( 9)ا على املادة رقم استناد 

ة الشـــعبية مانـــة اللجنـــبتوقيـــع مـــذكرة تفـــاهم مـــع أقامـــف الشـــركة  حيـــث

س فيهـا إعطــاء الشـركة وعـد ا بالتمديـد يف حــال     ، م1997العامـة للطاقـة سـنة    

 التزامها بتنفيذ بنود االتفاق.

مــــذكرة تفــــاهم بشــــأن تغــــيري اإلطــــار التعاقــــدي لعقــــدي االمتيــــاز   ابرمــــف -

وحتويلـــهما اس اتفـــاقيظ استكشـــاف ومقامســـة انتـــاج، املربمـــة بـــني كـــل مـــن 

والــظ س  ، م8/2010يف شــهر   لنرتســها يركة فاملؤسســة الوطنيــة للــنفط وشــ   

، حيـث  م2010لسـنة  ( 486)رقـم  اعتمادها مبوجب قرار اللجنة الشـعبية العامـة   

 مجيع االتفاقيات السابقة.ألغف هذه املذكرة 

الـذي قابلتـه املؤسسـة    شركة التمل  مـن مـذكرة التفـاهم، و   حاولف إدارة ال -

، م02/2017مـــن شـــهر  بـــدء ا، Liftingبالضـــغط علـــى الشـــركة بإيقـــاف الرفـــع 

قامــف  ئهالــذي علــى ضــو الشــركة مــن تصــدير الــنفط اخلــام، و    وذلــك مبنــع 

 م. 03/2017 الشركة بإيقاف اإلنتاج يف شهر

ولية عـن  ؤإلدارة الشـركة بتحميلـها املسـ   قامف املؤسسة بإرسال رسـائل تنبيـه    -

 ألــف( 100)األضــرار النا ــة عــن إيقــاف اإلنتــاج، وضــياع فرصــة انتــاج حــوالي  

قــدم مكعــب مــن الغــاز، حيــث الفــض متوســط    ( 130)حــوالي ا وبرميــل يومي ــ 

ــا ألــف برميــل ( 83)نتــاج اليــومي للشــركة مــن   اإل ( 10)س إ م،2012ســنة  يومي 

 م. 2016ا سنة آالف برميل يومي 

وبالرغم من قيام املؤسسة بتوقيع اتفـاق مـع الشـركة بشـأن اسـتئناف اإلنتـاج        -

، م15/03/2018ه إس فــرتة أخــرى تنتهــي يف لصــاا املؤسســة، والــذي س  ديــد

دارة الشــركة تابعــة تنفيــذ بنــود االتفــاق، إال أن إ  وتشــكيل جلنــة مشــرتكة مل 
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ــد ا،         ــع نقـ ــة التوقيـ ــداد منحـ ــن سـ ــا عـ ــل يف امتناعهـ ــا واملتمثـ ــتمرت يف تعنتهـ اسـ

 أعمال جلنة التدقيق واملراجعة املشرتكة. نتيجةوانتظار 

 والغاز للنفط شركة مليته
 هيئة املراقبة بالشركة يف إعداد تقريرهـا عـن نشـاط الشـركة لسـنة     قصور  -

ممـا   م،2017كما انها ي تقم بإعداد تقريرها عـن النصـف األول لسـنة    ، م2015

 .م 2010لسنة  (23)من القانون التجاري رقم ( 200)يعد خمالفـا للمادة 

ــالرغم مــ       - ــات بالشــركة، ب ن ارتفــاع عــدد املســتخدمني بســبب اســتمرار التعيين

عــدم وجــود  نشــاط توســعي للشــركة أو مشــروعات جديــدة ميكنهــا اســتيعاب    

كــل هــذه األعــداد مــن التعيينــات، باإلضــافة اس عــدم وجــود جلنــة للتوظيــف    

لت  بإجراءات التعاقد، كمـا ال يوجـد مـالك وظيفـي معتمـد وفقــا ألحكـام        

 بشــأن عالقــات العمــل، االمــر الــذي تســبب يف   م 2010لســنة ( 12)القــانون رقــم  

كمـا تـبني    م،2017و  2016ظهور عجز يف بند املرتبات بالشركة خـالل سـنظ   

ــذ يف        ــود دون األخـ ــع العقـ ــاري  توقيـ ــن تـ ــنني مـ ــات املعيـ ــرف مرتبـ ــدء يف صـ البـ

 االعتبار  املخاطبات الصادرة من ديوان احملاسبة ووزارة املالية.

 ،دممسـتخ ( 2,874)بلـز   م2017حتـى  م 2014نات للفرتة مـن  يمجالي عدد التعيإ -

سـنة   مجـالي القـوى العاملـة بالشـركة    ا، من إتقريب  % 70وهو ما ميثل نسبة 

 مستخدم. (4,207)هو م 2011

حكــام والضــوابط  التوســع يف صــرف مقابــل العمــل اإلضــايف وعــدم التقيــد باأل    -

 املنظمة لذلك، حيث  اوز مـا س انفاقـه علـى العمـل اإلضـايف بشـركة مليتـه       

 % 36وهــو مــا ميثــل نســبة  ،مليــون دينــار (32)مبلــز  م2017فــرع الــنفط لســنة 

مــن املصــروفات الفعليــة للبــاب األول، يف حــني   % 20مــن املبلــز املســيل ونســبة  

بلــز م 2017فـرع الغــاز لسـنة    املبلـز املنفـق علــى العمـل اإلضـايف بشــركة مليتـه     

 % 36مـن املبلـز املسـيل، ونسـبة      % 43وهـو مـا ميثـل نسـبة      ،مليون دينـار ( 31)

 )المبالغ بالمليون دينار( ول.فات الفعلية للباب األمن املصرو

 الباب
املستلم حتى 

 م11/2017

املصروفات 

 الفعلية
 العمل

 االضايف
 الفائض

 او العجز

 51.7 32.3 140.5 88.9 الباب االول فرع النفط

 49.9 / 123.9 173.9 الباب الثاني فرع النفط

 18.2 31.8 89.1 70.8 الباب االول فرع الغاز

 13.1 / 142.3 155.4 الباب الثاني فرع الغاز
 

مــن خــالل اجلــدول الســابق يتضــح التجــاوز الواضــح يف املصــروفات اخلاصــة        -

بالبــاب األول، كمــا تــبني تغطيــة العجــز بالصــرف مــن البــاب الثــاني، ممــا يعــد  

خمالفـــا للقــوانني املعمــول بهــا يف الدولــة، ويرجــع هــذا التجــاوز إس املبالغــة يف   
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وزارة املاليـــــة لتضـــــمني  ينـــــات خـــــالل الســـــنة، ودون الرجـــــوع إسعـــــدد التعي

املستخدمني اجلدد من ضمن التفويضات احملالة إس الشـركة مـن قبـل وزارة    

 .املالية

م 2016الفــاض انتــاج الشــركة فــرع الغــاز مــن الــنفط اخلــام خــالل ســنظ           -

نتـــاج علـــى التـــوالي، وكـــان متوســـط اإل % 31و % 14وبنســـبة ، م2017وحتـــى

 وفق االتي:، م2017س إ م2015ي للسنوات من اليوم

 م2017 م2016 م2015 السنوات
متوسط االنتاج اليومي 

 21,000 27,000 31,000 بالربميل

 

فيمـــا كـــان متوســـط انتـــاج الشـــركة فـــرع الـــنفط مـــن الـــنفط اخلـــام خـــالل   -

 تي:على النحو اآلم 2017وحتى  م2015السنوات من 

 م2017 م2016 م2015 السنوات
االنتاج اليومي  متوسط

 113,000 31,000 58,000 بالربميل

 

حـال  جناز مشروع اسـتغالل "الغـاز املصـاحب" يف حقـل البـوري، ممـا       التأخر يف إ -

ــه   ــى      دون اســتغالله واالســتفادة من ــى املشــروع حت ــز مــا س صــرفه عل ، حيــث بل

 دينار لييب.( 206,398,000)مبلغ ا قدره  م31/12/2017

ممـــا يصـــعب معـــه مراجعـــة   ،التســـوية املصـــرفيةالتـــأخر يف إعـــداد مـــذكرات  -

ــة احملــددة     ــ (15)حســاب املصــرف بعــد املهل ــى األرصــدة يف   يوم  ا لالعــرتاض عل

 حالة عدم صحتها.

ى ضـوئها يــتم حتديــد حصــة  الــظ علــ ،التـأخر يف احتســاب املصــروفات املسـرتدة   -

مـن قبـل الشـركة مـع      وية متـف خر تسـ أن آحيث  الشريك األجنيب من اإلنتاج؛

 م. 2017ك كانف يف شهر يونيو الشري

ع الـــنفط بتخفـــيض مســـتهدفاتها مـــن  فـــر بـــالرغم مـــن قيـــام شـــركة مليتـــه  -

مليـــون برميــــل  ( 44) مبعــــدل، م2017- 2016 – 2015نتـــاج خــــالل الســـنوات   اإل

، اإلنتـــاج الســـنوي ا، إال أنهـــا ي تـــتمكن مـــن الوصـــول إس املســـتهدف مـــنســـنوي 

ــك  ــرار التوقفــات غــري املربجمــة حل    وذل ــل منــذ ســنوات دون   بســبب تك  قــل الفي

 .إ اد حلول فعالة من قبل الشركة

 شركة ليبيا للنفط املشرتكة
اط توزيــع لغــرض القيــام بنشــ  م2007هــي شــركة ليبيــة مســاهمة تأسســف ســنة   

ــتقات       ــوت واملشـ ــود والزيـ ــع الوقـ ــات توزيـ ــغيل وإدارة ملطـ ــالل تشـ ــن خـ ــود مـ الوقـ

ــدرة     ــرأس مــال ق ــة، ب ــييب  ماليــني (10)النفطي ــار ل ــف، ودين ــه كــل مــن    اكتتب في
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شـركة ليبيـا للـنفط القابضـة     و ،% 55فريقيا لالسـتثمار بنسـبة   ملفظة ليبيا أ

   .% 45بنسبة 

سـاهمف يف عجزهـا    ،املاليـة من العديد من املشـاكل اإلداريـة و  تعاني الشركة  -

احمللـي، ومبـا يلـيب حاجـة املسـتهلك      عن تقديم اخلدمات الظ حيتاجهـا السـوق   

 -منها:  نذكر، حتقيق أهداف الشركةو

تغريات الـــظ التنفيذيـــة بالشـــركة نتيجـــة الـــعـــدم اســـتقرار اإلدارات العليـــا و -

 .ـا على سري نشاط الشركةاألمر الذي أثر سلب  ؛خرتطرأ عليها من حني آل

ثبــات عملياتهــا  اإلجــراءات الــظ مــن شــأنها إ    قصــور إدارة الشــركة يف الــاذ    -

وف علـى أرصـدة حسـاباتها    لوقـ ا املنظومـة اإللكرتونيـة للشـركة، و   اليوميـة يف 

عجزهـا عــن  يف تأخرهـا يف إعـداد ميزانياتهـا و   األمـر الـذي تسـبب     بشـكل يـومي؛  

 .مذكرات التسوية حلساباتها املصرفية إعداد

؛ حيــث األصــول الــظ آلــف إليهــا  تــأخر إدارة الشــركة يف تســجيل ونقــل ملكيــة  -

ــا مم   ال ــة هلـ ــات التابعـ ــع احملطـ ــزال مجيـ ــوي  تـ ــة لتسـ ــركة الربيقـ ــة لشـ ق لوكـ

 .النفط

ــبة     - ــود بنسـ ــل الوقـ ــات نقـ ــاد إدارة الشـــركة يف عمليـ ــاوز تاعتمـ ــى  % 60تجـ علـ

شـركة اسـطول مـن سـيارات نقـل      امتالك ال من رغمبال ،وسائل النقل اخلاص

األمـر الـذي يسـتوجب االسـتغالل      ،ساهم يف رفـع تكـاليف التشـغيل    مما الوقود؛

التكـاليف وتفـادي   ، وذلـك خلفـض   األمثل لسيارات النقـل اململوكـة للشـركة   

 مصاريف اإل ار.

 ، نظـري مليـون دينـار لـييب   ( 54) قيام إدارة الشـركة بتحمـل أعبـاء ماليـة بنحـو      -

ــات مــوظفي الشــركة عــن ســنوات    تســو دون عــرض اإلجــراء   ،ســابقة ية مرتب

 على اجلمعية العمومية للشركة.

ل قيام إدارة الشركة بالتوسع يف إنشاء ملطـات جديـدة لتوزيـع الوقـود يف ظـ      -

 ؛دون موافقــة املؤسســة الوطنيــة للــنفط  دوديــة املخصصــات مــن الوقــود، و  مل

 .من النظام األساسي للشركة (3)دة باملخالفة للما

يتمثـل ذلـك   تابعة أرصدة حساباتها باملصارف والشركة يف م ضعف أداء أدارة -

  -يف اآلتي: 

     ــأخري يف إعــداد مــذكرات التســوية ــة    الت ــني األرصــدة الدفرتي للمطابقــة ب

 من ثالث سنوات. أرصدتها باملصارف ألكثرو

      غيــاب املعلومــات الالزمــة عــن أرصــدة حســابات الشــركة بفــروع املصــارف

 .م 2011ملنطقة الشرقية مند سنة با

    الشــركة  ة املصــارف مبنظومــةالتـأخري يف إدخــال القيــود املتعلقــة حبركـ

 .  للحصول على األرصدة الدفرتية هلا
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   -: بالتالي اذ اإلجراءات الكافية فيما يتعلقضعف اداء إدارة الشركة يف ال -

      الــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة  ــاه املنــتفعني باحملطــات واألنشــطة

ة بـــالرغم مـــن تـــوفقهم عـــن دفـــع اإل ـــار الســـنوي منـــد ســـن  ،املســـاندة هلـــا

ــاـلم2011 ــد هـــذه     ، فضـ ــدم  ديـ ــن عـ ــد أفضـــل     عـ ــق عائـ ــا حيقـ ــود مبـ العقـ

 .لتحسني إيرادات الشركة

  علـى رئـيس مكتـب     لالزمة لتحصيل قيمـة العجـز املثبـف   الاذ اإلجراءات ا

دينار واالكتفـاء فقـط بإحالتـه للمجلـس     ( 11,250)مبيعات اجلنوب البالز 

 .التأدييب

     املشـــتقات النفطيـــة حـــاالت الســـطو الـــظ متـــف علـــى بعـــض ســـيارات نقـــل

 .  التابعة للشركة

  املـنقطعني عـن    عـض املـوظفني  القانونية حيـال ب الاذ اإلجراءات الالزمة و

 العمل لفرتة طويلة.

  ف لعمليـــات تقـــديم صـــكوك تعـــرض أرصـــدة حســـابات الشـــركة باملصـــار

مليـون  ( 80)ه بقـيم  ـاوزت   مزورة منها مـا س إيقافـه ومنهـا مـا س متريـر     

 منظوره أمام القضاء.دينار لييب وهي 

 النفطية  املوانئشركة متوين احلقول و
 م1981 ، تأسسـف ســنة ل للمؤسســة الوطنيـة للــنفط هـي شـركة مملوكــة بالكامـ   

شـركات اخلـدمات   الـظ حتتاجهـا الشـركات النفطيـة و     لغرض تقديم اخلدمات

لـها بـاحلقول واملـوانئ النفطيـة،     األخرى ذات العالقة بقطـاع الـنفط، يف مواقـع عم   

وفري املــواد الغذائيــة بأنواعهــا ومــواد التنظيــف والتجهيــزات  مــن هــذه اخلــدمات تــ و

اليـة الـظ مـن    املاملختلفة إال أن الشركة تعاني من العديد من املشاكل اإلدارية و

 عن تقديم اخلدمات املطلوبة منها. خالهلا أصبحف عاجزة

حيـث أن أخـر ميزانيـة س     ؛قفال ميزانياتها العموميةتأخر إدارة الشركة يف إ  -

ــا هـــي ميزانيـــة  ــا واعتمادهـ ــنة املاليـــة  أقفاهلـ ــا تـــبني م،2009السـ ــتم كمـ رار اسـ

 م31/12/2009 ــاوزت اخلســائر املرحلــة يف    تكبــدها للخســائر املتتاليــة؛ حيــث  

 مليون دينار.( 59) مبلز

ام بــبعض األعمــال املوكلــة قصــور إدارة املراجعــة الداخليــة بالشــركة يف القيــ -

حــــل تنفيـــذ االعتمــــادات املســــتندية  خاصــــة مــــا يتعلـــق مبتابعتهــــا ملرا إليهـــا و 

ممـا يعـد خمالفــا ألحكـام      ؛تصاحب عمليـة التوريـد   والوقوف على أي  اوزات

 .من النظام األساسي للشركة (30)املادة 

ملصــادقات الالزمــة الــظ تعــزز صــحة أرصــدة   إهمــال إدارة الشــركة القيــام با   -

 .  حسابات بعض املدينني
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إدارة الشــركة بتعــديل بعــض لــوائح العمــل الــداخلي والعمــل بهــا دون         قيــام -

مــن ( 23)ة باملخالفــة لــن  املــاد  ؛اجلمعيــة العموميــة للشــركة  اعتمادهــا مــن

 .النظام األساسي للشركة

أرصــدة  توســع إدارة الشــركة يف فــتح احلســابات اجلاريــة باملصــارف كمــا أن   -

ــابات هــــي ذات أ  بســــبب قيــــام إدارة  ،ارصــــدة دائنــــة دفرتي ــــ بعــــض هــــذه احلســ

ية واالحتفــاظ الشــركة بتأجيــل إيــداع صــكوك اإليــرادات يف حســاباتها املصــرف 

 .بها يف خزينة الشركة

تــأخر إدارة الشــركة يف اعــداد مــذكرات التســوية ألغلــب حســاباتها اجلاريــة      -

 (29) خالفـة ألحكـام املـادة   بامل م؛ 2014؛ حيث كان آخرها خـالل سـنة   باملصارف

 .من الالئحة املالية للشركة

ــة للشــركة خــالل ســنة     ب  - ــز  م2016لغــف املصــروفات الفعلي ــ (104)مبل ون ملي

ــييب  ــار ل ــرادات الشــركة    دين ــنفس الســنة ، كمــا بلغــف إي ــز ل ــون( 47) مبل  ملي

ــار، ــة        دين ــالز احملــددة بامليزاني ــود املصــروفات للمب كمــا تــبني  ــاوز بعــض بن

، هـذا  املـواد الغذائيـة  اإلضايف ومصروفات مـواد التنظيـف و  التقديرية كالعمل 

ــرادات،      ــن االيـ ــتهدفات مـ ــق املسـ ــدم حتقيـ ــى عـ ــالوة علـ ــبب   عـ ــا سـ ــد يفممـ  تكبـ

 .الشركة اخلسائر املتتالية

حيـث  ـاوزت املبـالز     ؛الغـري  دارة الشركة يف حتصـيل ديونهـا طـرف   تقصري إ  -

 مليون دينار لييب. (42) مبلز م30/4/2017لها يف ياملطلوب حتص

 ـاوزت التزامـات    ؛ حيـث يف سـداد التزاماتهـا طـرف الغـري     تأخر ادارة الشركة -

ــز  م31/03/2017الشــركة املســتحقة الســداد يف    ــييب،   ( 126)مبل ــار ل ــون دين ملي

 -من هذه االلتزامات: تأخري، ودفع غرامات االمر الذي ساهم يف تعرضها ل

 الرصيد املطلوب سداده اسم اجلهة

 دينار مليون 23.5 صندوق الضمان االجتماعي

 دينار مليون 50.1 مصلحة الضرائب

 مليون دينار 15.3 تسهيالت مصرفية

 مليون دينار 37.7 للموردينالتزامات 

 

ضــطر اني الشــركة مــن ارتفــاع املصــاريف، وتــدني اإليــرادات الســنوية ممــا اتعــ -

؛ حيــث بلــز الــدعم املــالي إس دعــم الشــركة (املؤسســة الوطنيــة للــنفط) املالــك

مليــون دوالر  (4.1) مبلــزو ،مليــون دينــار لــييب (35.5)مبلــز م 2016ســنة خــالل 

نشـاطها، كمـا تلقـف     توريد املـواد الالزمـة ملزاولـة   ملساعدتها يف  وذلك ،أمريكي

ر دوالمليــون   (2.1)مبلــز  ، ودينــار لــييب   ماليــني ( 4)مبلــز  م 2017خــالل ســنة   

 .امريكي

من املشاكل والصعوبات الظ تواجه الشـركة هـي عـدم تـوفر السـيولة املاليـة         -

ممـا سـاهم يف    ؛لـة دارة الشركة للمشـرتيات اآلج ، وجلوء إلشراء مواد التشغيل
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ــاه    ــة  ـ ــات املاليـ ــاع االلتزامـ ــدتها    ارتفـ ــتنفاد أرصـ ــد اسـ ــيني، بعـ ــوردين احمللـ املـ

ــة  ــة األجنبيـ ــيل     بالعملـ ــن حتصـ ــا عـ ــل عجزهـ ــة، ويف ظـ ــرتيات اخلارجيـ يف املشـ

 مقابل اخلدمات الظ تقدمها لشركات القطاع.

قيام إدارة الشركة بتوريد جزء كبري من احتياجاتها من اخلـارج عـن طريـق     -

 -: املستندية والظ صاحبها العديد من التجاوزات واملخالفات منها العتماداتا

    قيـــام جلنـــة العطـــاءات بالشـــركة بقبـــول عـــروض والرتســـية عليهـــا بعـــد

مـن الالئحـة املوحـدة     (11)املوعد املعلـن الجتمـاع اللجنـة؛ باملخالفـة للمـادة      

من الئحة العقـود اإلداريـة، وملضـر اجتمـاع     ( أ)فقرة  (43)للتعاقد، واملادة 

 .م 2017لسنة  (2)ورقم  م2015لسنة ( 10)اللجنة رقم 

       عــدم وجــود قســم خــاص باالعتمــادات املســتندية ضــمن اهليكــل التنظيمــي

ــة إدارة       ــيس جلنــ ــل رئــ ــن قبــ ــادات مــ ــبني إدارة االعتمــ ــث تــ ــركة حيــ للشــ

 الشركة واحتفاظه بامللفات اخلاصة بها.

 كة يف إبرام عقد بينهـا وبـني املـورد يكـون مبثابـة معيـار       تقصري إدارة الشر

وضابط ألي ا راف من الطرفني كان ميكـن مـن خاللـه  ـاوز تسـويف      

ومماطلــة املــورد ومتديــد صــالحية االعتمــادات، واكتفائهــا بتكليــف املــورد   

من الالئحـة املوحـدة   ( 24)الذي متف الرتسية عليه؛ باملخالفة ألحكام املادة 

 للتعاقد.

  دم إلــزام بعــض املــوردين بتقــديم ضــمانات يــتم الرجــوع إليهــا يف حــال          عــ

ــم     ــادة رقـ ــة للمـ ــوابط؛ باملخالفـ ــروط والضـ ــورد بالشـ ــالل املـ ــرة  (12) إخـ فقـ

 من الالئحة املوحدة للتعاقد. (/ب1)

 

   بإلغــاء  م2016لســنة  (107)قيـام جلنــة إدارة الشــركة مبوجــب قرارهــا رقــم

دارة املـــواد بالشـــركة؛ حيـــث يـــتم جلـــان اســـتالم املـــواد، وأوكلـــف املهمـــة إل

استالم البضـائع مباشـرة مـن طـرف أمـني املخـزن وباعتمـاد منسـق املخـازن          

مــن الئحــة العقــود  ( 130)ورئــيس القســم املخــت ؛ باملخالفــة للمــادة رقــم   

 اإلدارية.

     مـن قيمـة االعتمـاد بتـاري  يسـبق      ( %10)قيام إدارة الشـركة بـدفع قيمـة

ن؛ ممــا يصــعب معــه الــاذ إي إجــراء ضــد املــورد تــاري  اســتالم املــواد باملخــاز

 (ب-2)فقــرة  ( 12)ملعاجلــة أي قصــور باخلصــوص؛ باملخالفــة لــن  املــادة       

بشـأن ضـرورة االحتفـاظ بالتـأمني النهــائي، حتـى يـتم التأكـد مــن         (ث-2)و

 سالمة املواد املوردة.

         قيام جلنة العطاءات بالشـركة باملوافقـة علـى فـتح االعتمـاد املسـندي رقـم

ألــف يــورو لتوريــد مشــروب غــازي، مــن خــالل     ( 245)بقيمــة  (98-140-15)

ــة         ــة اإلدارة املالي ــى عــرض واحــد، كمــا تــبني قيــام عضــو جلن اعتمادهــا عل
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بالشــركة بإعطــاء اإلذن للمصــرف فــاتح االعتمــاد للمــورد بشــرط الــدفع     

 مبجرد وصول مستندات الشحن. 100%

قيام إدارة الشركة يف العديد من االعتمادات بالتغاضـي عـن بعـض النـواق        -

والفروقات يف الكميات لصاا املورد، باإلضـافة إس عـدم قيامهـا خبصـم املبـالز      

 الظ يتوجب خصمها من قيمة التأمني النهائي.  

 شركة خدمات الطرق السريعة
لشـعبية العامـة   وجـب قـرار اللجنـة ا   تأسسف شركة خـدمات الطـرق السـريعة مب   

نشــاء شــركة خــدمات الطــرق الســريعة  ، والــذي يقضــي بإم2002لســنة  (11)رقــم 

ــة    ــية اعتباريـ ــاهمة ذات شخصـ ــال و    املسـ ــرأس مـ ــتقلة، بـ ــة مسـ ــة ماليـ ــدره وذمـ قـ

ــار لــــييب  (100,000,000) ــاطها وفـقــــ ، ومليــــون دينــ ــارس نشــ ــانون متــ ــام القــ ا ألحكــ

ــة الشــعبية العامــة لال  مــني االتجــاري ووفقــا لقــرار أ    رقــمقتصــاد والتجــارة  للجن

تســجيلها بالســجل التجــاري حتــف رقــم س إشــهار الشــركة و م،2002لســنة ( 275)

 (.16/1813)حتف رقم  –قيدها بالغرفة التجارية طرابلس و (55972)

 ما يلي: م( 2016- 2015)هم املالحظات املالية عن الشركة خالل السنتني أ

ــى البيانــات       - ــة التســيريية   املقدمــبلغــف إيــرادات الشــركة بنــاء عل ة مــن اللجن

مجـــالي ز إبلـــ دينـــار، يف حـــني( 39,700,731)وقـــدره  امبلغ ـــ م2015خـــالل ســـنة 

ف ، بينمــا بلغــدينــار( 4,287,695) ربــحبصــايف  دينــار،( 35,413,036)املصــروفات 

ــرادات ســنة   ــم 2016إي ــار، ( 51,244,379)قــدره ا ومبلغ  مجــالي ف إفيمــا بلغــ دين

 .  دينار( 391,628) فبفارق خسارة بلغ دينار، (51,636,007)املصروفات 

ذلـك نتيجـة   ا املـدراء و خصوص ـ  ،ارتفاع مرتبات املوظفني مقارنة حبجـم العمـل   -

 م. 2014الظ س اعتمادها يف سنه الالئحة 

كـــرب اهليكـــل العـــدد املطلـــوب لتشـــغيل الشـــركة و زيـــادة عـــدد املـــوظفني عـــن -

 .مما ساهم يف زيادة التزامات الشركة ؛التنظيمي

للمحطــــات دون التقيــــد  ــــار انفــــراد مــــدير عــــام الشــــركة بــــإبرام عقــــود إ  -

ــظ   ــل جملــس اإلدارة    بصــالحياته ال ــا مــن قب  باملخالفــة للمــادة  ؛س لويلــه به

 من النظام األساسي للشركة.( 42)

عــداد طــات تــتم دون مراعــاة اإلجــراءات املتبعــة يف إ ــار هــذه احملأغلــب عقــود إ -

دوى مـــن اســـتئجارها؛ حيـــث أن قيمـــة إ ارهـــا ملعرفـــة اجلـــ الدراســـة األوليـــة

ــا الشــركة    مرتفعــة و ــرادات الــظ حتققه ــى أن  ال تتناســب مــع اإلي ، ناهيــك عل

 (3) دخل ضــمن أغــراض الشــركة احملــددة باملــادة إ ــارات هــذه احملطــات ال تــ 

 من النظام األساسي للشركة.  
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هلـا   ، والـظ كـان  املشـاكل القانونيـة   بـبعض مرت الشركة يف اآلونة األخـرية   -

 وهي على  و التالي: ا على سري العمل،سلبي  اثر أ

للشــــركة لالطــــالع علــــى س عقــــد مجعيــــة عموميــــة  م28/11/2012بتــــاري   -

ن املسـاهمني ي يتمكنـوا مـن اسـتكمال اجتمـاعهم نتيجـة       بيـد أ ، تقرير نشاطها

 اقتحام صالة االجتماعات.  

س دعـــوة اجلمعيـــة العموميـــة للشـــركة لالنعقـــاد يـــوم  م03/02/2013بتـــاري   -

ــر و م،30/02/2013 ــد    نظـ ــاع فقـ ــذا االجتمـ ــانوني يف هـ ــاب القـ ــوفر النصـ ــدم تـ ا لعـ

ــ ــوم  ل إستأج ــ ــادة تشــــكيل جم ، وم21/02/2013يــ ــرر إعــ ــة  تقــ لــــس إدارة وجلنــ

عــــن يف اجتمــــاع اجلمعيــــة العموميــــة  نــــه قــــد س الطاملراقبــــة للشــــركة، إال أ

 مام ملكمة استئناف طرابلس.  عنه أوالقرارات الصادرة 

كــال مــن رئــيس ن يف الشــركة مبخاطبــة قــام املســاهمو م08/12/2014بتــاري   -

ــاء جملــــس  و ــاع    داراإلأعضــ ــة أوضــ ــة لدراســ ــة عموميــ ــد مجعيــ ــك لعقــ ة، وذلــ

 الشركة.

ة العموميـــة للشـــركة مبقـــر س عقـــد اجتمـــاع للجمعيـــ م25/02/2015بتـــاري   -

، ي يـتمكن املسـاهمون مـن اسـتكمال     الشركة ونتيجة اقتحام صالة االجتمـاع 

 ل االعمال.مناقشة باقي جدو

ــاري   - ــاد ب قـــام  م12/05/2015بتـ  م143/2015قـــرار رقـــم  الصـــدار إوزيـــر االقتصـ
بشــــأن اعتمــــاد جلنــــة تســــيري االعمــــال اليوميــــة لشــــركة خــــدمات الطــــرق    

 السريعة.  

قامف شركة الربيقة لتسويق النفط بإيقاف تزويد شـركة خـدمات الطـرق     -

عة بالوقود ملدة أربعة أشهر، وذلك مبوجب رسالة رئـيس مكتـب السـجل    لسريا

 التجاري طرابلس املوجهة لرئيس جملس إدارة شركة الربيقة.

الشــركة، قــام رئــيس ديــوان احملاســبة     يف احلاصــل اإلداري لالنقســام نتيجـــة -

بإخضــاع حســابات الشــركة للرقابــة  م 2017لســنة  (445)بإصــدار القــرار رقــم  

انعقـاد  إس حـني انتهـاء حـال االنقسـام احلاصـل يف الشـركة و       وذلك، املصاحبة

 مدير عام للشركة.  ؛ الختيار جملس إدارة واجلمعية العمومية

 للشركات النفطية م النشاط البيئييتقي
ــة      ، فهــي تســاهم يف  تعتــرب الصــناعة النفطيــة مــن أكثــر الصــناعات امللوثــة للبيئ

صــحة العــاملني يف القطــاع  او علــى ســلب  اء والرتبــة واهلــواء؛ ممــا يــنعكس  املــ تلويــث

يـيم أداء  الـديوان تق تـوس  النفطي والسالمة البيئية بشكل عـام، وألهميـة املوضـوع    

ــض  ــة بعـ ــركات النفطيـ ــد  الشـ ــدف حتديـ ــوص   ، بهـ ــق نصـ ــا بتطبيـ ــدى التزامهـ مـ

وليــة املبــادرات الدة وحتســني البيئــة وبشــأن محايــ م2003لســنة  (15)القــانون رقــم 

 تأثريها على الصحة العامة.البيئة والظ اهتمف بقضايا 
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 -املربوك للعمليات النفطية: شركة 

وشــركة كمشــاركة بــني املؤسســة الوطنيــة للــنفط والغــاز    الشــركة تأسســف 

وك الـربي واجلـرف البحـري، ومـن خـالل      تعمل يف حقلـي املـرب  توتال الفرنسية، و

 :ليالتا الربامج البيئية الظ تعتمدها الشركة تبنيتقييم السياسات و

ـا متاشــي  بيئيــة خاصــة بهـا، وإمنــا داريـة  علــى نظــم إال تقـوم سياســات الشـركة    -

ــاني يف        مــع مــ  ــال الفرنســية وهــي الطــرف الث ــه يف شــركة توت ا هــو معمــول ب

 املشاركة.

ــ - يـــث تـــبني ح  األداء البيئـــي االهتمـــام الـــالزم؛ولي إدارة الشـــركة حتســـنيي تسـ

نيها مــن ســنة ألخــرى  تــدو، الفــاض املبــالز الــظ لصصــها للــربامج البيئيــة  

 :وفق اآلتي

 املصروف الفعلي بالدينار املبلز املعتمدة السنة املالية

 167,000 167,000 م 2012

 359,000 359,000 م 2013

 284,000 284,000 م 2014

 129,000 81,000 م 2015

 183,000 176,000 م 2016

 196,000 195,000 م 2017
 

الصـــــحة والســـــالمة البيئيـــــة     إدارةضـــــعف مـــــؤهالت بعـــــض العـــــاملني يف     -

، كمــا أن بعــض لصصــاتهم بعيــدة عــن االختصــاص البيئــي، ممــا بالشــركة

فــع وحتســني األداء  بر رة بالتخصصــات الفنيــة ذات العالقــة يتوجــب دعــم اإلدا 

 .البيئي للشركة

مــن الغــاز  يــام باالســتفادة  ي تــولي أدارة الشــركة االهتمــام الكــايف بشــأن الق     -

ــات الغــاز        املصــاحب ــه بــاحلرق الكامــل، حيــث أن كمي ــا بــالتخل  من ، وقيامه

س الــتخل    م2017وحتــى م 2013املصــاحب إلنتــاج الــنفط للفــرتة مــن ســنة      

ــديد       ــارة الشـ ــات الضـ ــن االنبعاثـ ــالرغم مـ ــوي، بـ ــواء اجلـ ــاحلرق يف اهلـ ــا بـ  ةمنهـ

 خلطورة النا ة من هذه الطريقة.ا

ــادة يف   - ــاج الـــنفط، إال أن أدارة  بـــالرغم مـــن الزيـ ــاز املصـــاحبة إلنتـ كميـــات الغـ

الشركة الزالف تتعامل معها بالطرق التقليديـة، وي حتـدو حـدو الشـركات     

الرائـــدة يف جمـــال الصـــناعات النفطيـــة، بشـــأن التقلـــي  مـــن كميـــات الغـــاز  

حتقيـق    هذا اجملـال واالسـتفادة منـه يف   احملروق باستخدام تقنيات متقدمة يف

 دخل إضايف.

مــا ي تقــم إدارة الشــركة بقيــاس نســب االنبعاثــات املتطــايرة النا ــة عــن    ك -

 م2003لسـنة  ( 15)مـن القـانون رقـم    ( 11)باملخالفة للمادة رقـم   ؛عملية احلرق

 بشأن محاية وحتسني البيئية.
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 للعمليات النفطية: شركة اهلروج  

ل عقــود مقامســة  اســتغالاهلــروج مــن أجــل استكشــاف وتطــوير و    تعمــل شــركة  

، منهــا معظمهــا تقــع علــى اليابســة يف منطقــة حــوض ســرت اجليولــوجي     اإلنتــاج

نـوف  يبسـظ، وكـذلك مينـاء راس ال   تحقل أمال والناقة واجلفرة وحقل الغـاني و 

 تقييم األداء البيئي للشركة تبني اآلتي:. ومن خالل فح  والنفطي

أيـــزو )فـــق املعيـــار الـــدولي الشـــركة لنظـــام اإلدارة البيئيـــة و دارةعـــدم تـــبين إ -

ــرات يف        (،14001 ــي مؤشـ ــي هـ ــاألداء البيئـ ــزام بـ ــدى االلتـ ــرات مـ ــا أن مؤشـ كمـ

 معظمها سلبية.

عايري املنظمة للقـوانني البيئيـة؛   التدني يف املبالز املنفقة من أجل التوافق مع امل -

 ،مليـون دينـار  ( 4.3)بإنفاق مبلـز  م 2012سنة خالل دارة الشركة حيث قامف إ

 ألف دينار.( 925) مبلز م2017يف حني أنفقف خالل سنة 

ذات العالقـة   بالرغم من قيـام إدارة الشـركة بالتعاقـد علـى عـدد مـن املشـاريع        -

ا ســبب  اهمــال وضــعف املتابعــة كانــ بيــد أن اإل ،البيئــي بتحســني ومراعــاة األثــر 

ــر إ ــاريع  لتعثـ ــذه املشـ ــاز هـ ــافة  ،جنـ ــواض   باإلضـ ــف األحـ ــد تنظيـ ــ  عقـ إس فسـ

ــركة   ــة لشـ ــدمات النفط(ABSالزيتيـ ــالث    ( للخـ ــد ثـ ــك بعـ ــدودة، وذلـ ــة احملـ يـ

 .سنوات من توقيعه

ــف إ - دارة الشــركة تــتخل  مــن بعــض كميــات الغــاز املصــاحب إلنتــاج        مازال

النفط من خالل الطرق التقليدية باحلرق يف اهلـواء اجلـوي، متجاهلـة اآلثـار     

ة النا ـــة عــن مثـــل هــذه التصـــرفات وباملخالفــة لإلجـــراءات الســـليمة    البيئيــ 

 املصاحبة للبيئة.

ثـة سـواء   تقليدية للتخل  مـن امليـاه امللو   خدام طرقيام إدارة الشركة باستق -

باملخالفـة للمـواد    ؛باإلحالـة إس أحـواض التـبخري    باحلقن يف مكامن األرض أم

 والئحته التنفيذية. م2003لسنة ( 15القانون رقم )من ( 43، 11، 3)رقم 

مــال حبقــل أ م2008شــعاعات الطبيعيــة املقاســة خــالل ســنة   مؤشــرات اإلبينــف  -

دارة وجــود  ــاوز للحــدود املســمون بهــا؛ األمــر الــذي يســتوجب مــن إ    النفطــي 

ت الالزمــة جــراءا، والــاذ اإلالشــركة وضــع خطــة دوريــة ملثــل هــذه القياســات

 س احلدود املسمون بها.بشأن لفيض هذه النسب إ

التســـربات رة الشـــركة مـــع حـــوادث االنســـكابات واالنكســـارات و ي تتعامـــل إدا -

ــالطرق الفن  ــة الصــحيحة النفطيــة ب ــي    ي حيــث  ؛مــن شــانها إزالــة الضــرر البيئ

تكــررت لفــرتات   حلــاالت تســرب خطــة اســتجابة ســريعة    لــوحظ عــدم وجــود  

 .  متقاربة
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 للعمليات النفطية: شركة اكاكوس

 لـــي وهـــي املؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط، هـــي شـــركة مقامســـة بـــني الطـــرف احمل و

 %88جنبيـة، بنسـب تـرتاون بـني     ات أالف جمموعة شـرك ائتوهو والطرف الثاني 

ــة   %،  12و ــدمات النفطيــ ــنفط واخلــ ــاج الــ ــال انتــ ــل يف جمــ ــول  ، وأوتعمــ ــم حقــ هــ

 ا.ألف برميل يومي  300مبتوسط انتاج  ،الشركة هو حقل الشرارة النفطي

ولتقييم األداء البيئي تطلـب األمـر فحـ  مـدى التـزام إدارة الشـركة بـالقوانني        

افظ علـــى البيئـــة واملواصـــفات واالشـــرتاطات اخلاصـــة باحملـــ القـــرارات واللـــوائح و

، ومعرفـة املبـالز   لنفطـي للنشـاط ا  للحـد مـن اآلثـار اجلانبيـة    اإلجـراءات املتخـذة   و

 :  وقد تبني التاليا على هذا اجلانب، املخصصة واملنفقة سنوي 

إال أنهــا  (،14001)ة أيــزو يــبــالرغم مــن تــبين إدارة الشــركة نظــام اإلدارة البيئ  -

حيــث  يف تنفيــذه ؛ وتــبني القصــورتقــم بتنفيــذ مجيــع االشــرتاطات الالزمــة  ي 

 بالبيئة نذكر منها التالي:حلقف الضرر ظهرت مجلة من املشاكل الظ أ

التابعــة حلقــل الشــرارة   NC 186للمحطــة  أثبتــف إجــراءات املســح اإلشــعاعي   -

نهــا مضــرة  ية أعلــى مــن احلــدود املســمون بهــا وأ   وجــود معــدل جرعــات اشــعاع  

 .(NORM) باملواد املشعة طبيعية املنشأ

تكليـــف مركـــز القياســـات اإلشـــعاعية    بـــالرغم مـــن قيـــام إدارة الشـــركة ب   و -

 إال أنـه ي تتضـح لنـا اآلليـة     ،التدريب باإلشراف على إزالـة التلـوث اإلشـعاعي   و

ــيق      ــا التنسـ ــظ س بهـ ــة الـ ــل والكيفيـ ــات النقـ ــا عمليـ ــف بهـ ــظ متـ ــات   الـ ــع جهـ مـ

بشــأن محايــة   م2003لســنة ( 15)القــانون رقــم   ، مبــا يتفــق ومــواد االختصــاص

 البيئة والئحته التنفيذية.

 واملـواد املتطـايرة املنبعثـة    الغازيـة  د أجهزة لقياس معدالت االنبعاثاتجوعدم و -

مــن املصــادر الثابتــة حبقــل الشــرارة النفطــي، كمــا ال توجــد ملطــات لرصــد     

 (15)القــانون رقــم مــن ( 11و 10) علــى مــدار اليــوم باملخالفــة للمــادتني   التلــوث

 .سجالت خاصة باالنبعاثات الغازية كما ال توجد، م2003لسنة 

حــة مبــا حتتويــه قيــام إدارة الشــركة بإلقــاء النفايــات الصــلبة يف مكبــات مفتو  -

من بقايا الزيوت والشحوم واملواد الكيميائية، كمـا لـوحظ الـتخل  مـن جـزء      

 ، وذلـك ق احلـرق العاديـة  املواد النا ة عن النشاط البشري بطرمن النفايات و

 .رقة عن العمل منذ أكثر من سنتنيبعد توقف احمل

ــدم  - ــركة ل عـ ــاع إدارة الشـ ــل اتبـ ــرق السـ ــوث  ة يف يملطـ ــع تلـ ــل مـ ــة  التعامـ الرتبـ

باملشتقات النفطية، كما ال يتم إجراء معاجلات مليـاه الصـرف الصـحي حبقـل     

ث يـتم  حيـ  ؛العمـل  ، وذلـك نظـر ا خلـروج ملطـة املعاجلـة عـن      الشرارة النفطـي 

ابيـة جمــاورة للموقــع  يف أحــواض تر خل  مــن املخلفــات السـائلة بطرحهــا الـت 

 دون معاجلة.
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ــلبية    - ــة السـ ــار البيئيـ ــة اآلثـ ــاق ادارة الشـــركة يف معاجلـ ــة اخفـ ــع  ؛نتيجـ س رفـ

لــوث بعــض املنــاطق احمليطــة مبواقــع عمليــات الشــركة  دعــوى ضــدها بســبب ت

انعكاسـات سـيئة علـى عمـوم البيئـة       مسببـة وملوثات اهلواء، باملشتقات النفطية

 .األمراض انتشارو

ــة املبــالز املنفقــة    - ــات البيئيــة خــالل الســنوات مــن       ملدودي علــى معاجلــة امللف

دينـار، كمـا    (310,000)حيـث تـبني إنفـاق مبلـز ي يتجـاوز       ؛م2017حتى  2015

ت املعاجلـــا إجـــراءليـــل املخربيـــة واجـــود خطـــة دوريـــة إلجـــراء التحني وي يتــب 

فــاق  لإلنحســاب مســتقل   لمــواد الضــارة، كمــا لــوحظ عــدم وجــود     الالزمــة ل

 حيث يتم التعامل معه ضمن بند مصروفات الصيانة. ،البيئي
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 القطاع املصريفالفصل الرابع: 
يعــاني القطــاع املصــريف مــن العديــد مــن املشــاكل حيــث مــر بأزمــات خانقــة القــف   

يف ضـــنك  بثقلــها علـــى املـــواطن والدولـــة بشـــكل استعصــف معـــه احليـــاة وتســـببف  

العييف وصعوبة تسيري مؤسسـات الدولـة، وتتمثـل أهـم مشـاكل القطـاع املصـريف        

 املرتبطة حبياة املواطن يف التالي:

 .شح السيولة باملصارف واستشراء ظاهرة املصارف املوازية 

 مفساد االعتمادات وما ترتب عليها من احتكار وتضخ. 

  الصكوك.تدهور قيمة الدينار اللييب واملضاربة به مقابل 

 .عدم فاعلية عمليات التبادل االلكرتوني 

 .ضعف فاعلية نظام املدفوعات الوطين 

 .ضعف قواعد احلوكمة 

 .اهمال املصارف املتخصصة 

 وغريها من املوضوعات الظ يعرضها هذا الباب:

 السيولة أزمة
ت  القطـاع املصـريف الـظ خيـ    تقيـيم  ؤشـرات  تعتـرب اهـم م  نق  السيولة النقدية 

، والــظ ي يــتم تشخيصــها مبهنيــة وي يــتم اركــزي دون ســواه بإدارتهــاملصــرف امل

الــاذ االجــراءات الســليمة ملعاجلتهــا بشــكل جــدري فاقتصــرت إجــراءات املصــرف    

جملـس ادارة املصـرف املركـزي     يف غيـاب طباعة العملـة و إصـدارها    املركزي يف

ملــة يف حيــث بلـز امجــالي حركــة الع  املخـت  مبــنح االذن علــى االصـدار العملــة  

والبيــان التــالي يوضــح  ( 35,404,826,450)مبلــز وقــدره  م 31/12/2017التــداول يف 

 بيانها كاالتي : .  و (2017، 2016 ،2015)قيمة الزيادة يف التداول خالل السنوات 

 رصيد يف التداول البيان

 23,751886,450 م 12/2015/ 31

 27,701,776,450 م 31/12/2016

 31,404,826,450 م 31/12/2017
 35,404,826,450 يضاف املطبوع يف روسيا

 

ــة بالتــداول بتــاري      ــار  35.5وصــل اس  م31/12/2017ويالحــظ ان حجــم العمل ملي

 :ضمنتتدينار 

  مليار دينار   18بقيمة )اصدار اجلماهريية( عملة قدمية 

   ــم ال ــن حجـ ــن عـ ــرقم املعلـ ــة الـ ــرف   املعملـ ــل املصـ ــن قبـ ــيا مـ ــة يف روسـ طبوعـ

 مليار دينار 4 ةـبقيم البيضاءاملركزي 
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  مليار دينار. 13.5فرباير( بنحو  17عملة جديدة )اصدار 

 مركـــزيني  مصـــرفني  وجـــود  يف متمثلـــة  املؤسســـاتي  االنقســـام  حالـــة  اســـتمرار 

 بشـكل  أدى األزمـة  ملعاجلـة  واضـحة  سياسـة  وضعف اإلدارات املعنية يف ضل غياب

 مبتابعـــة الـــديوان قيـــام خـــالل ومـــن الســـيولة. وتفـــاقم أزمـــة اســـتمرار يف مباشــر 

 -لوحظ اآلتي:  التجارية باملصارف السيولة

 األزمــة ملعاجلــة ســليم أســلوب إ ــاد يف املركــزي ليبيــا مصــرف إدارة تراخــي -

 مـن  واضـح  ا ـاه  وجـود  تـبني  حيـث  األزمـة،  يف رئيسـيا  سـبباـ  كـان  بدايتها منذ

 إس أدى م،2014 العـــام منـــذ مـــدخراتهم بســـحب املصـــارف يف الودائـــع اصـــحاب

لعمالئهـا   النقديـة  السـيولة  طلبـات  بتـوفري  التجارية أغلب املصارف قدرة عدم

 .املركزي املصرف من املالية االرساليات على االعتماداال من خالل 

 تكشــف حيــث اإللكرتونــي التــداول وســائل بتفعيــل املصــارف بعــض قيــام عــدم -

 ضـ   وعـدم  اخلدمـة،  عـن  خارجـة  الـذاتي  السحب آالت من كبرية نسبة وجود

 .مستمر بشكل العاملة السحب آالت يف السيولة

 بإصـدار  يتعلـق  فيمـا  املصـارف  بعـض  لـدى  واضـحة  آليـة  أو سياسـة  وجود عدم -

ــات ــة، البطاقـ ــافة اإللكرتونيـ ــأخري إس باإلضـ ــة يف التـ ــدار عمليـ ــات اصـ  البطاقـ

 ذات اجلهـات  مـع  الزمـة لا التـدابري  والـاذ  السيولة على الطلب أزمة من للحد

 البيع. نقاط خالل من التعامل لتفعيل العالقة

السـيولة   توزيـع  يف واضـحة  أو معـايري  بإتباع أليـة  قيام املصرف املركزي عدم  -

 لطلبات املصارف وعدم وجود ضوابط للمصـارف التجاريـة عنـد التوزيـع علـى     

ــا، ــار الشخصـــي، للحكـــم وخضـــوعه اجملـــال وتـــرك فروعهـــا ووكاالتهـ  واقتصـ

   معينة. ووكاالت فروع على السيولة توزيع

تناقض إدارة املصرف املركزي يف الاذ موقف واضـح  ـاه العملـة املطبوعـة      -

بدولـة روسـيا الصـادرة مــن إدارة اإلصـدار البيضـاء والــظ س قبـول عملـة منهــا        

ــة  ــى      (50,000,000)بقيمـ ــدار حتـ ــزائن اإلصـ ــة خبـ ــزال خمزنـ ــار والـــظ التـ دينـ

 ينار( الصادرة عن تلك اإلدارة.  تارخيه مع عدم قبول العملة املعدنية )فئة د

 ظاهرة املصارف املوازية يف املضاربة بالسيولة

نتيجــة أزمــة شــح الســيولة النقديــة باملصــارف التجاريــة نشــأت ظــاهرة املصــارف    

املوازيــة حيــث تعــزف اجلهــات العامــة عــن ايــداع متحصــالتها النقديــة باملصــارف      

ــك تقــوم باســتبداهلا بصــكوك وايــداع الصــك        ــدال مــن ذل وك عوضـــا عــن االيــداع   وب

النقدي، االمر الذي ساهم يف زيادة تفاقم ازمـة السـيولة ويعـرض هـذه املؤسسـات      

اس خماطر االحتفاظ بالنقدية وتداوهلا دون ان تكون مغطـاة بوثيقـة تـأمني ملثـل     

 هذه العمليات.

 حجـــم أمـــوالأظهـــرت نتـــائج اجلـــرد املفـــاجئ خلـــزائن عـــدد مـــن اجلهـــات العامـــة 

احلــاالت الــظ إشــارة واضــحة علــى  ارج املنظومــة املصــرفية يف تتــداول خــكــبرية 
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يدار بها النقد احمللي خارج املنظومة املصرفية وحجم العبـث واخللـل بالوكـاالت    

وفيمـا يلــي   ،املصـرفية بــداـل مـن توزيــع تلـك املبــالز بـني املصــارف واملنـاطق بعدالــة     

 أمثلة هلذه اجلهات:

 ي أمنيةمالحظة س إخفاء أمساء اجلهات لدواع 

 شركة أ ت م

 دينار. د( 5,518,027)وقدره  مبلز وجدت نقدية سائلة خبزينة الشركة -

ــة مــــ   - ــد عينــ ــوم   س أخــ ــركة يف يــ ــرادات الشــ ــف  م 01/04/2018ن إيــ ــف بلغــ حيــ

ـــدره   اإليــرادات يف  ـــوم مبلــز وقـــــ : نقديــة دينــار متمثلــة يف  1,109,855ذلــك اليـ

 .  دينار 322,220دينار، وصكوك مببلز 787,635سائلة مببلز 

ـــالشركإدارة تقــوم  - ـــة بســداد مرتبـــــ ـــات موظفيهــا نقــــ ـــذلك ســداد  و، دـاـــــ كـــــ

صــادر عــن قــرار وذلــك عــن طريــق جلنــة مشــكلة ب خــرى بعــض االلتزامــات األ

وبهــذا أصــبحف اللجنــة  م 2017لســنة  (5)رئــيس جملــس إدارة الشــركة رقــم  

 السيولة.متارس دور املصارف التجارية يف توزيع 

 عدم وجود تأمني على خزائن الشركة. -

 خ ج لشركة 

 دينـــــار. (1,603,617)وجدت نقدية سائلة خبزينة الشركــة مبلــــز وقدره  -

صــك مصــدق لصــاا الشــركة إال أن إدارة الشــركة ي تقــم  1847وجــد عــدد  -

 2,459,647بإيــداعها باملصــارف، هــذا وقــد بلــز إمجــالي قيمــة تلــك الصــكوك         

 دينار.

ــا     51وجــود عــدد   - ــز قيمته ــار دون أن تقــوم   82,230صــك مصــدق راجــع تبل دين

 إدارة الشركة بتسوية أوضاعها.

االحتفاظ مببالز نقدية باخلزينة باملخالفة تفوق قيمتهـا قيمـة املبـالز املـؤمن      -

 بها علي اخلزينة  

 عدم وجود سجل يومية باخلزينة للتحقق من األرصدة. -

  م ج شركة 

لتحصـيل  املصـارف التجاريـة "   مـع بعـض   اتفاقيـات  بـإبرام  شركة قيام إدارة ال -

خـدماتها لصـاا الشـركة عـن طريـق منـدوبي       اليوميـة النا ـة عـن     هايراداتا

املصارف، إال أن تلك الوكاالت املصرفية ومنـدوبيها بـاتوا جـزءا مـن الشـركة      

ــاء علـــى    مـــن إدارة  أوامـــرويـــتم التصـــرف يف النقديـــة الـــظ يـــتم حتصـــيلها بنـ

 كة يف حني كان ينبغي توريد تلك املبالز إس املصارف املعنية.الشر
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ــاا      - ــارف املـــذكورة لصـ ــن طريـــق املصـ ــلة عـ ــرادات احملصـ ــالي اإليـ بلغـــف إمجـ

ــ ـا وقــــــ مبلغ م28/02/2018وحتـى   م01/01/2017كة عن الفتــــرة مـن  الشر دره ــــ

، ومبلـــز  نقـــدـا( )س حتصـــيلها  دينـــار  459,213,585دينـــار منهـــا   816,021,244

اسـتبداهلا  دينار س حتصيلها عن طريـق الصـكوك ويف العـادة س     356,807,658

 .  بنقدية

فيما يلـي بيـان تفصـيلي بـاإليرادات احملصـلة عـن طريـق كـل مصـرف علـى           و -

 حدا:

 اسم املصرف

 نوع اإليداع )دينار(

 صك نقدي

 185,389,384 178,111,833 اجلمهورية
 65 2,085 التجاري الوطين
 98,806,542 226,675,102 التجارة والتنمية

 10,744,066 6,456,236 الصحاري
 39,554,465 39,171,838 مشال إفريقيا

 .19,069,796 96,353 النوران
 3,243,339 8,700,137 الوحدة

 356,807,685 459,213,585 اإلمجالي
 816,021,244 إمجالي اإليداعات

 

 شركة هـ ل

 دينار. 172,902وجدت نقدية سائلة خبزينة الشركة مبلغا وقدره  -

عــدم وجــود ايصــاالت   كــذلك عــدم وجــود ســجل ملتابعــة حركــة اخلزينــة و      -

حيـث كانـف قيمـة املبـالز      وحتـى تارخيـه،   م28/3/2018استالم نقود من تـاري   

 دينار. 156,972املستلمة دون ايصاالت  و 

 دينار. 4,607يوجد فائض خبزينة اإليرادات مببلز  -

دينــار  1000دينــار بــدون اذن اســتالم، باإلضــافة إس مبلــز    75,000إيــداع مبلــز   -

 س صرفه من خزينة اإليرادات مباشرة.

لرصيد النقديـة حيـث بلـز الرصـيد      الدفرتي والفعلي الرصيد فرق بنيوجود  -

ــدفرتي مبلــز  ــار يف 45,430 ال دينــار،  64,340حــني كــان الرصــيد الفعلــي     دين

يوجـد   حـني ال  دينـار يف  (- 50,099)كما بلز الرصيد الدفرتي للصـكوك مبلـز   

 .حتى تاري  اجلرد رصيد فعلي للصكوك

مــن اخلزينــة، باإلضــافة لســداد      (نقــداـ )تــبني ســداد مرتبــات بعــض العــاملني      -

   .املصروفات األخرى بعض



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

250 

 

 ل هـ مشركة 

 دينار.1,350,003,031مبلز وقدره م 2017بلغف مبيعات الشركة خالل سنة  -

 دينار   313,056,360مبلز وقدره  م2018بلغف مبيعات سنة  -

 ونورد بشأنها ما يلي: ــ

  النقدية أو بصكوك سواء عن مبيعاتها لشركة ي تفصح إدارة. 

         تتم عملية البيع من خالل جلنة مشـكلة مـن قبـل املـدير العـام، وعنـد جـرد

تقوم بـالبيع مقابـل اسـتالم ايصـال     اخلزائن التابعة هلا تبني ان تلك اللجنة 

ســــلب دور االدارة التجاريــــة  إس االيــــداع يف حســــابات الشــــركة، ممــــا ادى

 بالشركة.

 : ـخ فشركة 

ــركة    - ــتلمف خزينــــة الشــ ــا قيمتــــه   (نقــــدا)اســ أن إدارة  دينــــار إال 260,827مــ

الشـــركة قامـــف باســـتبدال تلـــك النقديـــة الـــظ اســـتلمتها بصـــكوك مصـــدقة    

خاص )داخــل وخــارج الشــركة(، هــذا وقــد بلغــف      وإيــداعات صــكوك مــن أشــ   

 دينار. 207,200إمجالي قيمة الصكوك املستبدلة ما قيمته 

 دينار.   23,713وجود عجز باخلزينة بلغف قيمته  -
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 االعتمادات املستندية
ــارج         ــة باخلـ ــدة الدولـ ــن ارصـ ــنيب مـ ــد االجـ ــى النقـ ــتيالء علـ ــاهرة االسـ ــف ظـ الزالـ

ــادات        ــب باالعتمــ ــتم التالعــ ــث يــ ــتمرة حيــ ــة مســ ــدات الوهميــ ــتعمال التوريــ باســ

املســتندية ومســتندات برســم التحصــيل يف عمليــة التهريــب مــن خــالل عــدد مــن     

امني طــرق التحايــل قــد بــّين ديــوان احملاســبة أغلبهــا ضــمن تقــاريره الســابقة للعــ   

ووضــح اســبابها وقــدم مقرتحــات وتوصــيات ملنــع تكرارهــا وتالفيهــا،    (2016، 2015)

إال أن اجلهات املعنية الزالـف متاطـل يف الـاذ االجـراءات اجلديـة لإلصـالن وهـي        

مســتمرة يف نفــس الــنهج الــذي كبــد الدولــة مليــارات الــدوالرات مــن احتياطاتــه    

 تذكر.من النقد االجنيب باخلارج دون حتقيق منفعة 

ويؤكــد ديــوان احملاســبة باخلصــوص علــى أنــه مــا ي يــتم معاجلــة املشــكلة مــن        

جــذورها والــتخل  مــن اســبابها واملباشــرة يف االصــالحات االقتصــادية ومعاجلــة   

فرق سعر الصرف بشكل مهين وعملـي فلـن  ـدي معـه جهـود مكافحـة املهـربني        

 حتقق مآربهم.  الذين سيجدون دائمـا سبياـل للتحايل وكشف الثغرات الظ 

ويســتعرض الــديوان يف هــذا التقريــر عينــات مــن حــاالت تهريــب النقــد االجــنيب        

باخلــارج باســتخدام االعتمــادات املســتندية ومســتندات برســم التحصــيل الــظ س      

عــن عمليــات متــف  م 2017اكتشــافها اثنــاء ممارســته ملهامــه الرقابيــة خــالل العــام   

ــات   والــظ قــدرت قيمــ   2017، 2016 خــالل العــامني  ة االمــوال املهربــة يف هــذه العين

 مليون دوالر على النحو التالي: 334بأكثر من 

 طريقة التهريب
عدد 

 الشركات

 اتقيمة االعتماد
 (دوالر)

 االموال املهربة

 )دوالر(
نسبة 

 التهريب

 %50 10,331,875 20,663,750 6 تالعب يف التعبئة
عن طريق توريد جزء من السلع وتغطية الفرق 

 %73 33,539,097 45,700,279 16 التالعب باملستندات

 %60 7,140,147 11,989,000 3 تالعب يف اوزان املواشي احلية

%100 9,805,535 9,805,535 6 توريد بشكل كاملالتلفيق مستندات   

%100 8,225,110 8,225,110 9 رغةاتوريد خملفات وطوب ومياه وحاويات ف  

%72 69,041,764 96,383,674 40 لالعتمادات الظ س تدقيقها اجملموع  
     

احلاويات املرتوكة باملوانئ وحاالت توريد 

 *حاويات املياه بدال من سلع ومستلزمات

105 265,000,000 265,000,000 100% 

 دوالر 334,041,764   إمجالي االموال املهربة ما يعادل

حاوية مياه وخملفـات س   719.. متثل القيمة تقدير حلجم االموال املهربة كمتوسط حسابي لتكلفة عدد *

شـركة   105اعتمـاد منحـف لعـدد     158عـددها   2017، 2016حصرها عن اعتمادات فتحف خالل العـامني  

 واردة باالسم والعدد ضمن سياق هذا التقرير.

 

التعاون مع بعـض مـوظفي املصـارف    ب م2017متكن ديوان احملاسبة خالل العام  -

اعتمـــاد مســـتندي ومســـتندات رســـم  24مـــن االســـتدراك وإيقـــاف تنفيـــذ عـــدد 
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ــى النقــد األجــنيب        حتصــيل تــبني أنهــا فتحــف بالتحايــل لغــرض االســتيالء عل

 مليون دوالر وفق التفصيل التالي: 34وليس توريد البضائع قيمتها تتجاوز 

 اسم الشركة املصرف ت

قيمة االعتماد 

 املستند او

نوع 

 العملة 

 دوالر 3,453,850 املواد الغذائية الستريادالتدفق الغذائي  النوران 1

 دوالر 3,752,000 املواد الغذائية السترياداكاكوس  النوران 2

 دوالر 1,700,006 املواد الغذائية السترياداكاكوس  النوران 3

 دوالر 3,694,548 املواد الغذائية الستريادمصادر الغذاء  النوران 4

 دوالر 750,000 املواد الغذائية الستريادأساس التطوير  الصحاري 5

 دوالر 949,200 املواد الغذائية  الستريادأريج الساحل  الصحاري 6

 دوالر 1,350,000 املواد الغذائية الستريادلبدة االثرية  الصحاري 7

 دوالر 52,000 السيارات الستريادالوكالء  الصحاري 8

 دوالر 380,100 الطوارق للمعدات الطبية  الصحاري 9

 يورو 1,610,000 املواد الغذائية الستريادعني العاصمة  الصحاري 10

 يورو 1,794,000 املواد الغذائية الستريادعني العاصمة  الصحاري 11

 دوالر 1,614,450 املواد الغذائية الستريادأبراج الدولية  الصحاري 12

 دوالر 1,390,900 أضواء افريقيا ملواد البناء الصحاري 13

 دوالر 996,400 املواد الغذائية الستريادضواحي اخلري  الصحاري 14

 دوالر 1,238,900 املواد الغذائية الستريادالسنابل املاسية  الصحاري 15

 دوالر 1,300,000 املواد الغذائية الستريادالسنابل املاسية  الصحاري 16

 دوالر 494,00.00 املواد الغذائية الستريادالسنابل املاسية  الصحاري 17

 دوالر 971,000 املواد الغذائية السترياداجملموعة احلديثة  الصحاري 18

 دوالر 485,000 املواد الغذائية السترياد ملسات اخلري مشال افريقيا 19

 دوالر 1,216,762 املواد الغذائية السترياد جنات اجلنوب مشال افريقيا 20

 369,548 القطب الفضي مشال افريقيا 21
 دوالر

 دوالر 1,897,000 املراد اجلديد  مشال افريقيا 22

 الوفاء 23
العربية احلديثة السترياد  العربية احلديثة

 املواد الغذائية واألجهزة االلكرتونية
 دوالر 2,000,000

 دوالر 2,000,000 مندرين التجاري الوطين 24

 
  29,947,214 امجالي الدوالر   

 
  3,404,000 امجالي اليورو   

     

  34,189,122 االمجالي املعادل للدوالر  

 

وفيما يلي شرن وتوضيح حلاالت التحايـل الـظ تـتم بهـدف االسـتيالء علـى النقـد        

 االجنيب من ارصدة الدولة باخلارج باألمثلة العملية:

 عن طريق التالعب باملستنداتتوريد جزء من السلع وتغطية الفرق 

يتم تهريب النقد االجنيب باخلـارج مـن خـالل حتويـل قيمـة االعتمـاد بالكامـل         -

ــر         ــة الفــرق بتزوي ــة الســلعة فقــط وتغطي للمســتفيد وتوريــد جــزء مــن كمي

املستندات املصرفية بزيادة الكميـات واالسـعار، ويالحـظ باخلصـوص أن أغلـب      

ت هــذا النــوع مــن التالعــب تــتم يف مســتندات رســم التحصــيل ومــن أمثلــة  حــاال

 ذلك:
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 الشركة

املسؤولون 

 بالشركة

 العملة قيمة االعتماد السلعة

نسبة ما 

 س توريده

 قيمة األموال املهربة

سترياد الأريج الساحل 

 املواد الغذائية

 (1987)ع ع م ع 

 (1978)ص ع م ع 

 735,862 %23 دوالر 949,500 زيف طهي

أساس التطوير السترياد 

 املواد الغذائية

 (1981)ر م ع ن 

 (1985)ا أ م ب 

 652,500 %13 دوالر 750,000 زيف طهي

ابهار اجلديدة السترياد 

 املواد الغذائية

 (1991)م م ث 

 (1980)م م ع ا 

 (1970)خ م ث 

 6،483,183 %11 يورو 7,250,244 زيف طهي

الربيع اللني السترياد 

 املواد الغذائية

 (1979)خ م ع ا 

 (1996)ف ن ف ا 

 1,680,000 %40 دوالر 2,800,000 حليب بودرة

املستورد الرائد السترياد 

 املواد الغذائية

 (1977)أ إ م   

 هـ خ ي ج

 640,000 %47 يورو 1,200,000 حليب أطفال

بريق النجوم السترياد 

 املواد الغذائية

 (1976)ع ج م ع 

 م م أ ف

 1,729,000 %42 يورو 2,989,000 أطفال حليب

جزيرة روبيانة 

 السترياد املواد الغذائية

 (1986)ع أ أ م 

أرز )حبة 

 طويلة(
 1,899,525 %5 دوالر 1,999,500

طيب املداق السترياد 

 املواد الغذائية

 (1991) م س م ض

 ف م س خ

 2,428,588 %20 دوالر 5,610,000 زيف طهي

 لبدة االثرية السترياد

 املواد الغذائية

 617,950 %54 دوالر 1,350,000 حليب (1977)ا ع م د 

نسائم اخلري السترياد 

 املواد الغذائية

 (1984)ع أ ع ن ز 

طماطم 

 معجون
 1,800,144 %10 دوالر 2,000,160

املتكاملة لصناعة املواد 

 الغذائية

 (1981)ك ع ف ا 

 (1976)ع ج م ع 

 (1973)ن ب س ف 

 (1996)ف ن ف ا 

 1,445,000 %50 دوالر 2,890,000 زيف ذرة

%5 يورو  450,432 حليب معقم (1984)ع ب م ط  التجارة الوطنية  431,332  
  473,724 %18 يورو  576,000 جبنة (1984)ع ب م ط  التجارة الوطنية

  589,239 %13 دوالر  677,364 حليب بودرة (1988)و ع ن ا  ندى االغصان
  1,106,625 %35 دوالر  1,702,500 حليب نيدو (1988)و ع ن ا  ندى االغصان
  2,037,120 %18 دوالر  2,471,040 زيف وطماطم (1988)و ع ن ا  ندى االغصان
 1,325,625 %30 دوالر  1,893,750 طماطم (1956)م خ ا ل  مسا املتحدة

 

 تالعب يف التعبئة

ــة       - ــات التعبئـ ــار بيانـ ــل يف اظهـ ــالل التحايـ ــن خـ ــارج مـ ــد باخلـ ــب النقـ ــتم تهريـ يـ

مبسـتندات االعتمـاد حيــث يـتم فــتح االعتمـاد علـى اســاس ان السـلعة معبــأة يف       

علبة وحتويل كامل القيمة، إال انه يـتم توريـد نفـس العـدد      24كراتني سعة 

يــتم تهريـــب  علبــة وإقفـــال االعتمــاد بالتـــالي    12مــن الكـــراتني ولكــن بتعبئـــة   

نصف قيمـة االعتمـاد للخـارج دون ان تسـتفيد الدولـة بكـل الكميـة الـظ كـان          

 من املفرتض توفريها ومن أمثلة ذلك ما يلي:
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 الشركة

املسؤولون 

 بالشركة

 العملة قيمة االعتماد السلعة

نسبة ما 

 س توريده

قيمة األموال 

 املهربة

ألسترياد املواد  اللييبالربيع 

 الغذائية

 (1973)ن ب س ف 

 هـ س ع ع

 800,000 %50 دوالر 1,600,000 حليب بودرة

السهول العالية السترياد 

 املواد الغذائية

 2,300,000 طماطم معجون (1981)م ع   
 1,150,000 %50 يورو

النجم الذهيب السترياد 

 املواد الغذائية

 2,200,000 طماطم معجون (1983)م ن ع ب 
 1,100,000 %50 يورو

اليقني الليبية السترياد 

 املواد الغذائية

 2,180,000 %50 يورو 4,360,000 طماطم معجون (1980)م أ ب م 

زهرة النريوز السترياد املواد 

 الغذائية

 1,627,500 %50 يورو 3,255,000 طماطم معجون (1975)ج أ م و 

  1,960,000 %50 دوالر  3,920,000 طماطم معجون (1986)أ ن م ن  ابنوس العاملية
 

 تالعب يف اوزان املواشي احلية

تهريب النقد االجنيب للخـارج باسـتخدام مسـتندات رسـم التحصـيل      حيث يتم  -

اخلاصة بتوريد املواشي احلية عن طريق التضليل والتحايـل يف اظهـار بيانـات    

املواشي بالعدد بـدال مـن الـوزن، حيـث يـتم فـتح االعتمـادات بعـدد معـني وأوزان          

س، وعنــد التوريــد يــتم توريــد نفــس عــدد املواشــي ولكــن بــأوزان    مرتفعــة للــرأ

ــى    تصــل اس نصــف  منخفضــة  األوزان التقديريــة الــظ س حتويــل األمــوال عل

 كما يظهر باألمثلة التالية:اساسها 

 الشركة

املسؤولون 

 بالشركة

 العملة قيمة االعتماد السلعة

نسبة ما س 

 توريده

قيمة األموال 

 املهربة

الذهيب السترياد املواد البناء االتقان 

 ووسائل النقل واآلالت الثقيلة

 (1969)أ ع ع ن 

عجول 

 حية
 2,693,250 %50 يورو 5,386,500

مدينة الصمود السترياد املواد 

 الغذائية

 (1971)ع م م ب 

عجول 

 حية
 1,880,970 %30 يورو 2,687,100

  1,422,372 %25 دوالر  1,897,000 اغنام (1991)ع ع م ر  املراد اجلديد
 

 توريد بشكل كاملالتلفيق مستندات 

س اكتشـــاف حـــاالت تالعـــب يف مســـتندات االعتمـــادات أو مســـتندات برســـم        -

التحصــيل لتهريـــب كامـــل قيمتهـــا، حيــث يـــتم تقـــديم مســـتندات ملفقـــة س   

ــتم          ــه يف احلقيقــة ي ي ــاك توريــدات متــف إال أن ــأن هن ــا لتــوحي ب التالعــب فيه

ــلع وأن   ــد أي سـ ــق      توريـ ــارج وحتقيـ ــنيب للخـ ــد أجـ ــب نقـ ــف لتهريـ ــة متـ العمليـ

 مكاسب مضاعفة من خالل فرق سعر الصرف كما باألمثلة التالية:
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 الشركة

املسؤولون 

 بالشركة

 العملة قيمة االعتماد السلعة

نسبة ما 

 س توريده

قيمة األموال 

 املهربة

واحة االوركيدة السترياد 

 املواد الغذائية

 (1980)م ا ا م 

طماطم 

 معجون
 972,000 %0 دوالر 972,000

العربية احلديثة السترياد 

املواد الغذائية واألجهزة 

االلكرتونية واملعدات 

 املنزلية ومواد التنظيف 

 ا س م ا

 خ م س ا

 2,000,000 %0 يورو 2,000,000 أغنام حية

البوري السترياد املواد 

 الغذائية

 2,587,560 %0 يورو 2,587,560 حليب علب (1964)م ن ب أ 

التجارة الوطنية السترياد 

 السلع التموينية

 (1984)ع ب م ض 

طماطم 

 معجون
 715,968 %0 يورو 715,968

 (1965)ع ع هـ خ  الكناري خلدمات التسويق

طماطم 

 معجون
1,797,922 

 898,961 %0 يورو

اليقني الليبية السترياد املواد 

 الغذائية

 1,269,450 اغنام حية (1980)م أ ب م 
 1,269,450 %0 يورو

 

 رغةاتوريد خملفات وطوب ومياه وحاويات ف

أشـهر حــاالت التالعـب والتحايــل والـظ تعتــرب مـن أوضــح اإلثباتـات الــظ ملســها       -

اجلميع رأي العـني وتيقنـوا بـأن أمـوال الدولـة باخلـارج مسـتهدفة مـن ضـعاف          

 النفوس هي عمليات حتويل االموال لغرض توريد سلع ولكـن يـتم عوضـا عـن    

ذلك االستيالء على النقد االجنيب وتوريد حاويات فارغـة أو حاويـات خملفـات    

 ومياه ومن أمثلة ذلك:

 الشركة

املسؤولون 

 بالشركة

املفرتض  السلعة

 توريدها

 العملة قيمة االعتماد

نسبة ما س 

 توريده
 حالة احلاويات

خليج الصمود السترياد 

 املواد الغذائية

 طماطم فاسد ومياه %0 يورو 828,240 طماطم معجون (1989)ع ن ز 

راعي احلالل السترياد 

 املواد الغذائية

 طماطم فاسد ومياه %0 دوالر 1,003,926 طماطم معجون (1975)ع إ ص 

الضواحي الليبية 

 السترياد املواد الغذائية

 (1992)ع ع أ ا م 

 (1967)ع أ ا م 

 طوب ومياه %0 دوالر 500,000 سكر

 أرز فاسد ومياه %0 دوالر  1,120,000 ارز (1956)م خ ا ل  مسا املتحدة

 طوب ومياه  %0 دوالر  888,122 حليب أطفال (1981)ف ع م م  القطب الفضي

 مياه %0 دوالر  920,000 حليب نيدو (1971)خ ع ا  املصدر

 مياه  %0 دوالر  1,056,000 زيف  (1988)و ع ن ا  ندى االغصان

 بالطمياه و %0 دوالر  485,000 مواد غذائية (1961أ أ ر ) ملسات اخلري

 وطوببالط مياه و %0 دوالر  1,216,762 مواد غذائية (1973)ع ع م م  جنات اجلنوب

 

ــات التفصــيلية املعروضــة باجلــدول الســابق اظهــر      - تقريــر باإلضــافة اس العين

ــاء طــربق البحــري        ــات املرتوكــة مبين ــة جــرد وتفتــييف احلاوي مبصــلحة جلن

لــــ  شــــركات متحصــــلة علــــى اعتمــــادات  حاويــــة (207) عــــدداجلمــــارك 

ــد مســتندية ل ــاه      توري ــى )مي ــا حتتــوي عل ــبني أنه  –طــوب –ســلع ومســتلزمات ت

حيـث س اسـتعمال هـذه االعتمـادات لغـرض      خـردة مكيفـات (    –اقمشة مهرتئة 

 -كما هو موضح باجلدول التالي :االستيالء على النقد االجنيب 
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 نوع البضاعة عدد احلاويات اسم الشركة ت

 30 اخلضراء اجلديدة 1
 مياه 

 46 جنات اجلنوب 2
 مياه ، طوب، بالط

 16 ملسات اخلري 3
 مياه 

 9 القطب الفضي 4
 طوب ، مياه 

 4 البوري 5
 مياه معدنية

 8 الكناري  6
 خردة مكيفات + اقمشة مهرتئة+ مياه 

 9 جزيرة روبيان  7
 مياه 

 20 دنيا املنازل 8
 بقايا مكيفات + مياه 

 4 املراسي 9
 مياه 

 16 أساس التطوير 10
 مياه 

 3 اليقني النادر 11
 مياه 

 2 اكاكوس 12
 مياه معدنية

 2  و القمة 13
 مالبس مهرتئة + خردة مكيفات

 2 أودية العاي  14
 مالبس مهرتئة + خردة مكيفات

 12 لبدة األثرية 15
 بالط

 12 اليقني  16
 مياه 

 

عمليـات حصـر حلاويـات امليـاه     ن هذا باإلضافة اس ما قام به ديـوان احملاسـبة مـ    -

مــن خــالل االفراجــات املمنوحــة مــن مركــز الرقابــة     الليبيــة  للمــوانئاملــوردة 

حاويــة  524شــركة وردت عــدد  89علــى االغذيــة واالدويــة والــظ بلــز عــددها  

مع العلم بـأن الدولـة ي متـنح أي اعتمـاد لتوريـد ميـاه       م 2016مياه خالل العام 

ســلع ومــواد ممــا يشــري اس أن هــذه احلاويــات كــان مــن املفــرتض أن تــورد بهــا    

غذائيـــة مقابـــل اعتمـــادات مســـتندية ومســـتندات برســـم التحصـــيل وبيانهـــا         

 كاالتي:

 اسم الشركة  ت

عدد 

 االعتمادات

 تارخيه امليناء

عدد 

 احلاويات

 45 6/2016 ميناء مصراتة 13 اجلديدةاجملموعة  1

 2 2016/07/24 ميناء مصراتة 1 أدواق األمري 2

 2  2016/09/21 ميناء مصراتة 2 غذاء العاي 3

 2 2016/03/14 ميناء مصراتة 1 دواء الداء  4

 1 2016/03/16 ميناء مصراتة 1 احلياة الكرمية 5

 1 2016/01/07 ميناء مصراتة 1 اورنج 6

6/2016 ميناء مصراتة 2 الراقي الليبية 7  2 

 1 2016/01/18 ميناء مصراتة 1 القنديل 8

 63 8،9/2016 ميناء مصراتة 2 مسا املتحدة 9

 21 2016/11/02 ميناء مصراتة 1 راعي احلالل 10

 19 2016/11/02 ميناء مصراتة 1 خليج الصمود 11

 1 2016/06/16 ميناء اخلمس 1 السهول الكربى 12

 2 2016/02/29 ميناء اخلمس 1 املوارد 13

 3 2016/06/16 ميناء اخلمس 1 الرسالة 14
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 اسم الشركة  ت

عدد 

 االعتمادات

 تارخيه امليناء

عدد 

 احلاويات

 6 2016/04/03 طربق 2 امجيما املدينة 15

 32 02/05/2016 طربق 8 االستضافة األوس 16

 5 2016/02/29 طربق 1 االصالة العربية 17

 1 2016/02/29 طربق 1 البيابق 18

 2 2016/02/25 طربق 1 التصميم املبهر 19

 1 2016/05/04 طربق 1 الثريا اجلديدة 20

 2 2016/05/25 طربق 1 الثقة الكاملة 21

 3 2016/01/24 طربق 1 الثمرة األوس 22

 3 2016/02/15 طربق 1 اجلزيل 23

 3 2016/03/30 طربق 1 اجلوهرة املميزة 24

 1 2016/04/17 طربق 1 اخلطى الثابتة 25

 3 2016/04/20 طربق 1 اخلريات املميزة 26

 1 2016/01/04 طربق 1 الدرة الذهبية  27

 2 2016/03/02 طربق 1 الدلتا اجلديدة 28

 4 2016/02/29 طربق 1 الربيع اللييب 29

 2 2016/03/02 طربق 1 الساقي احلديث 30

 3 2016/03/29 طربق 1 السراج الذهيب 31

 2 2016/01/04 طربق 1 السنابل املاسية  32

 1 2016/04/20 طربق 1 السهام  33

 2 2016/03/30 طربق 1 الصربا 34

 3 2016/04/03 طربق 1 الصقور الدولية 35

 1 2016/01/04 طربق 1 الطينة النحاسية  36

 1 2016/04/10 طربق 1 القوارير 37

 2 2016/01/04 طربق 1 الكوكب الالمع 38

 2 2016/02/25 طربق 1 املثلث األبيض 39

 2 2016/04/03 طربق 1 اجملموعة احلديثة 40

 4 2016/03/02 طربق 1 ئن الدولية ااملد 41

 2 2016/04/04 طربق 1 املرابح 42

 2 2016/03/29 طربق 1 املرجان الدائم 43

 3 2016/03/31 طربق 1 املستشرق 44

2/2016 طربق 4 املستورد الرائد 45  25 

 3 01/02/2016 طربق 3 املهيب 46

 2 2016/03/31 طربق 1 النجان األكيد 47

 8 2016/05/04 طربق 1 ام اخلري 48

 1 2016/04/20 طربق 1 أيادي املستقبل 49

 2 2016/03/30 طربق 1 بر األمان 50

 4 2016/02/25 طربق 1 بريق النجوم 51

 3 2016/08/17 طربق 1 بيف االبداع 52

 6 2016/01/13 طربق 2 ترايبوليتا 53

 3 2016/04/20 طربق 1 تسايلي األوس 54

 2 2016/01/04 طربق 1 توباكس العاملية 55

 1 2016/02/14 طربق 1 مثار الدار 56

 9 4/2016، 1 طربق 4 مثار ليبيا 57

 1 2016/04/10 طربق 1 جوهرة البحر 58

 1 2016/04/10 طربق 1 جوهرة اخلسب 59

 2 2016/04/20 طربق 1 حدائق بابل 60
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 اسم الشركة  ت

عدد 

 االعتمادات

 تارخيه امليناء

عدد 

 احلاويات

 7 2016/05/02 طربق 1 داس الدولية 61

 4 2016/02/15 طربق 1 ديلة 62

 12 2016/ 3،4 طربق 5 ريان اخلري 63

 2 2016/03/02 طربق 1 زاد الرخاء 64

 3 2016/04/20 طربق 1 زاد النعيم 65

 3 2016/04/20 طربق 1 زهرة الزيتون 66

 8 2016/01/04 طربق 1 شعاع العاصمه  67

 4 2016/02/25 طربق 1 شواطي أسطنبول  68

 7 2016/05/12 طربق 1 صرون اخلري 69

 25 5/2016 ،4، 3 طربق 6 صفاء املدينة  70

 20 4/2016، 3 طربق 4 ضواحي املدينة 71

 3 2016/03/14 طربق 1 طرابلس الكرم 72

 3 2016/02/15 طربق 1 عاي املستقبل 73

 6 2016/02/25 طربق 1 عني العاصمة 74

 12 2016/04/10 طربق 2 غذاء الرحيان 75

 1 2016/01/14 طربق 1 غالت املزرعة  76

 12 5/2016، 3 طربق 4 فتح 77

 2 2016/05/11 طربق 1 قصر احلنية 78

 10 1،2،5/2016 طربق 3 قوافل الربكة  79

 11 1،4/2016 طربق 2 قوافل بدر 80

 2 2016/02/15 طربق 1 كوكب املتوسط 81

 2 2016/06/02 طربق 1 حلن احلياة 82

 3 2016/03/30 طربق 1 ليبيا الذهبية  83

 5 2016/04/20 طربق 1 ماكنس 84

 2 2016/04/20 طربق 1 جمموعة احلمد 85

 5 3،5/2016 طربق 2 مزايا الزيتون 86

 5 2016/01/25 طربق 1 موارد اخلليج 87

 1 2016/03/31 طربق 1 نبض احلياة 88

 5 2016/02/25 طربق 1 وادي سيالس 89
      

 105 امجالي عدد الشركات  

تشمل حاويات املياه 

 واحلاويات املرتوكة

  
   158 امجالي عدد االعتمادات 
   719 امجالي عدد احلاويات 

 

 الشركات االجنبية املستفيدة

تهريـب األمـوال إليهـا     س حصر عدد من الشـركات االجنبيـة باخلـارج الـظ س     -

 على النحو التالي:
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 ت (املستفيدة من االموال املهربةالشركات األجنبية ) البلد

 INTEREST FOODSTUFF TRD CO DUBAI  1 اإلمارات العربية املتحدة

 WHITE IVORY GENERAL TRADING L.L.C DUBAI 2 اإلمارات العربية املتحدة

 UNITED FZC DUBAI 3 اإلمارات العربية املتحدة

 AL EBEL AL SHAMKAH GENERAL TRADING L.L.C DUBAI 4 اإلمارات العربية املتحدة

 LAKE LAND FOODSTUFF TRADING L.L.C DUBAI 5 اإلمارات العربية املتحدة

 LUBDAH INTERNATIONAL CO L.L.C DUBAI 6 اإلمارات العربية املتحدة

 SEVENTY FIVE GENERAL TRADING L.L.C DUBAI 7 اإلمارات العربية املتحدة

 AL MAMAR TRADING L.L.C DUBAI 8 اإلمارات العربية املتحدة

 PURE FLAVOUR FOODSTUFF TRADING L.L.C DUBAI 9 اإلمارات العربية املتحدة

 ROYAL VALLEY GENERAL TRADING L.L.C DUBAI 10 اإلمارات العربية املتحدة

 UPGRADE POINT GENERAL TRADING L.L.C DUBAI 11 اإلمارات العربية املتحدة

 SIDRA CARGO GENERAL TRADING L.L.C DUBAI 12 اإلمارات العربية املتحدة

 QINGDAO MED INTERNATIONAL GENERAL TRD L.L.C DUBAI 13 اإلمارات العربية املتحدة

 WHITE EMPALA GENERAL TRADING L.L.C DUBAI 14 اإلمارات العربية املتحدة

 LIFE INK FOODSTUFF TRADING L.L.C DUBAI 15 اإلمارات العربية املتحدة

 TAX FREE SERVICES LTD ,MALTA  16 مالطا

 AKAKUS INTERNATIONAL LTD , MALTA  17 مالطا

 S.A.M INTERNATIONAL LTD , MALTA  18 مالطا

 ACTION CORPORATION LTD , MALTA  19 مالطا

 ALFA S.R.L. ROMA ITALY 20 إيطاليا

 LOMAND LARG FOR IMPORT AND EXPORT , TUNIS  21 تونس

 SAFER LOJISTIK ITHALAT IHRACAT GIDA , TURKEY 22 تركيا

 HAYATT FOOD SUPPLY GIDA TEDARİK , TURKEY 23 تركيا

 BLUE SKY GIDA ITHALAT IHRACAT, TURKEY 24 تركيا

 25 اخلضراء للتجارة الغذائيةاملدينة  تركيا

 

وقـــد لـــوحظ ان أغلـــب مســـتندات الشـــحن املتعلقـــة باعتمـــادات املـــواد الغذائيـــة    -

ترفـق بشـهادة صـحية    م 2016املوردة من االمارات العربية املتحدة خـالل العـام   

صــادرة عــن حكومــة عجمــان تــبني انهــا ملفقــة طبقـــا ملكاتبــة صــادرة عــن وزارة 

 م2013اخلارجية اإلماراتيـة تفيـد بـأن هـذا النمـوذج توقـف العمـل بـه مـن سـنة           

 م.2006وأن اخلتم املستعمل ملغي من سنة 

كما لـوحظ ان أغلـب البضـائع الشـركات الـظ منحـف موافقـات لتوريـد مـواد           -

يــــة خــــالل شــــهر رمضــــان وفقـــــا ملنشــــورات مصــــرف ليبيــــا املركــــزي         غذائ

ــبني دخــول البضــائع بعــد شــهر           ــث ت ــف بهــذه املناشــري حي باخلصــوص قــد أخل

 رمضان بعدة أشهر.
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 خمصصات أرباب األسر
 باعة للمصارف التجارية تبني االتي:  من خالل فح  ومتابعة املبالز امل

ربــاب االســر لكــل  االجنبيــة لصــاا اوزة مــن العملــة املبــالز احملجــبلغــف قيمــة  -

وفق املنظومة املعتمدة بـإدارة مصـرف ليبيـا    م 2017املصارف واملخصصة لسنة 

 .م 15/01/2018حتى م 02/2017/ 12املركزي من تاري  

 القيمة بالدوالر القيمة بالدينار اسم املصرف ر.م

امجالي 

 املعامالت

1 
 202,411 415,602,800 572,009,134 التجاري الوطين

 15,332 28,062,800 39,511,812 املصرف املتحدة للتجارة  2

3 
 8,368 15,993,600 22,015,247 مصرف االمجاع العربي

 368,746 786,084,000 1,090,775,572 مصرف االمان 4

 57,640 122,301,600 168,922,432 مصرف التجارة والتنمية 5

6 
 3,044 6,109,600 8,441,508 مصرف التجاري العربي

 364,634 700,186,400 966,555,166 مصرف اجلمهورية 7

8 
 41 65,200 91,947 مصرف اخلليج االول

 2,691 4,839,200 6,642,690 مصرف السراي 9

10 
 89,278 176,100,000 242,738,726 مصرف الصحاري

 376 692,800 978,314 مصرف اللييب اخلارجي 11

 4,363 9,053,200 12,605,474 مصرف املتوسط 12

13 
 2,434 4,605,600 6,326,271 مصرف النوران

 18,540 35,534,000 49,226,898 مصرف الواحة 14

15 
 183,021 367,269,600 505,450,457 مصرف الوحدة

 1,170 2,130,800 2,239,351 مصرف الوفاء 16

 57,714 111,320,000 152,999,052 مصرف مشال افريقيا 17

18 
 139 295,200 404,843 املصرف الزراعي

 1,379,942  2,786,246,400 3,848,634,900 االمجالي  

 

ال يوجـــد حتـــى االن بيـــان أو موقـــف ولـــو تقـــديري عـــن حجـــم مـــا س تنفيـــذه     -

ــدول أعـــاله قيمـــة املبـــالز           ــر حيـــث يـــبني اجلـ ــحبه مـــن خمصصـــات االسـ وسـ

 احملجوزة هلذا الغرض بناء على طلبات املصارف  

 مصـرف  عـن  الصـادر  القـرار  مبتابعـة  والنقد املصارف على الرقابة ادارة صورق -

 االجـنيب  النقـد  بيـع  يف وفروعها التجارية املصارف شروع بشأن املركزي ليبيا

 مــن فــرد لكــل دوالر (400) وبقيمــة الشــراء ليــوم الرمســي بالســعر للمــواطنني

 -االتي:  تبني حيث الشأن هذا يف الواردة لإلجراءات وفقا العائلة افراد

 برنـــــامج لتنفيـــــذ الالزمـــــة املتطلبـــــات تـــــوفري يف املركـــــزي املصـــــرف تــــأخر  -

 التنفيذ. عملية يف املصارف بعض تأخر إس أدى األسر أرباب خمصصات

 وعـدم  املركـزي  ليبيـا  ملصـرف  املسـلمة  الوطين الرقم منظومة بيانات اختالف -

 منــذ حتــديثها لعــدم نتيجــة اآلســر أربــاب بعــض مــن املقدمــة البيانــات تطــابق

 م. 2013 سنة
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االسـر   التجـاء اربـاب   اس ادى لفروعهـا  املنظومة برتكيب املصارف بعض تأخر -

 التالعــــب اس مــــنهم العديــــد وتعــــرض اخــــرى، لفــــروع معــــامالتهم لتقــــديم

 خمصصاتهم. وسرقة مبستنداتهم

 الـــواردة املركـــزي ليبيـــا مصـــرف بتعليمـــات التجاريـــة املصـــارف التـــزام عـــدم -

 املصـــرف يقـــدمها الـــظ باخلـــدمات الزبـــائن بتعريـــف (4/2017) رقـــم باملنشـــور

 خلدمــة باملصــرف مســئولني وتــوفري استفســاراتهم علــى والــرد عنهــا واإلعــالن

 .العمالء

 آالت طريـق  عـن  النقـدي  للسـحب  اليـومي  بالسـقف  املصـارف  بعـض  تقيد عدم -

 حيــث ،(4/2017) رقــم املنشــور وفــق (دوالر 500) مببلــز واحملــدد اآللــي الســحب

 .املركزي املصرف من احملدد اليومي السحب قيمة  اوز تبني

ــاع - ــقف ارتفـ ــوالت سـ ــظ العمـ ــوم الـ ــارف تقـ ــمها املصـ ــن خبصـ ــر مـ ــل األسـ  مقابـ

 باملخالفـــة واألجنبيـــة العملـــة مـــن األســـر أربـــاب خمصصـــات علـــى حصـــوهلم

 (.4/2017) رقم املركزي املصرف ملنشور

 التجاريـة  باملصـارف  األسـر  أربـاب  حبسـابات  تالعـب  عمليـات  مـن  العديد وجود -

 وعــدم اجلاريــة احلســابات لفــتح املوضــوعة بالضــوابط االلتــزام لعــدم نتيجــة

 ألصحابها. البطاقات بتسليم التقيد

 توريد النقد االجنبي للداخل
مــن أهــم اســباب تــدني قيمــة الــدينار اللــييب مقابــل العمــالت االجنبيــة وتفشــي           

ظـاهرة املضـاربة بالنقـد وتغـول  ـار السـوق السـوداء هـو غيـاب الدولـة ممثلــة يف           

بسـبب االدعـاء   مصرف ليبيا املركزي )املعنيـة بـإدارة النقـد( يف هـذا السـوق حيـث       

ميكـــن قبولـــه لألســـباب بوجـــود حظـــر دولـــي علـــى توريـــد العملـــة االمـــر الـــذي ال  

 التالية:

ان هـــذا االمـــر ينـــايف كـــل االعـــراف واملواثيـــق الدوليـــة ويعتـــرب اتهـــام مباشـــر     -

ــبب يف   ــذا    تـــدمريللمجتمـــع الـــدولي بالتسـ ــاد اللـــييب حيـــث أن مثـــل هـ االقتصـ

االجراء لو صح فيعترب عقوبة دولية تستلزم قرار يصـدر بالتصـويف مبجلـس    

ــا    ــرارات العقوبـ ــل قـ ــني ان كـ ــن يف حـ ــة    االمـ ــة الليبيـ ــى الدولـ ــة علـ ت املفروضـ

 منشورة وليس من ضمنها حضر توريد النقد.

مــا يؤيــد الفقــرة الســابقة هــو أن  ميــد ارصــدة الدولــة باخلــارج صــدر بقــرار    -

م علــــى كــــل حســــاباتها باخلــــارج ثــــم رسفــــع  2011لســــنة  (1970رقــــم )معلــــن 

( 2009)مبوجــب القـــرار رقـــم  التجميــد عـــن ارصــدة مصـــرف ليبيــا املركـــزي    

 م.2011سبتمرب  16بتاري   م2011لسنة 

ي تتبني أي مساعي من املصرف املركزي السـتعمال هـذه االداة يف التخفيـف     -

بــأن االوضــاع غــري   الــتحججمــن وطــأة األزمــة علــى اقتصــاد الدولــة، حيــث أن    
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كـون املصـرف مسـتمر يف توريـد النقـد احمللـي        غري صحيحآمنة لتوريد النقد 

ه اس نقـد أجـنيب مـن خــالل السـوق املـوازي بســهولة      باملليـارات مـا ميكـن حتويلــ   

يف م 2013مــع حتمــل فــارق الســعر، كمــا أن االحتجــاج حبادثــة ســرت يف العــام  

يف غــري مللــه فهــي متــف يف منطقــة صــحراوية يف       منــع توريــد النقــد أيضــاـ   

 ظروف مبهمة وبقرار غري مسؤول وال ميكن تعميمه على كل الدولة.

علــى املــواطنني ف صــرف مــنح االســر الــظ فرضــ هــذا باإلضــافة اس أن طريقــة -

باســتخدام احلــواالت والبطاقــات االلكرتونيــة تكبــد الدولــة واملــواطنني مئــات         

املاليني من الـدوالرات كعمـوالت حتويـل واصـدار ورسـوم سـحب ال يوجـد أي        

مربر هلا هذا خبالف املصاريف غري املباشرة مـن تـذاكر سـفر واقامـة وغريهـا      

طن وقللف مـن االسـتفادة مـن كامـل املخصـ  لصـاا دول       والظ ارهقف املوا

 وجهات اجنبية.

إن كـل مـا ورد أعــاله حيـتم البحــث رمسيــا يف االسـباب احلقيقــة لعـدم توريــد        -

النقد االجنيب إس الدولـة ألنهـا تعتـرب سـببـا مباشـرـا يف تفشـي املضـاربة بالنقـد         

ــذي  وتغــول  ــار الســوق الســوداء واالضــرار باالقتصــاد واالمــن ال      قــوميني وال

 يعترب جرمية وفق قانون العقوبات.

 صرف ليبا املركزياحلوكمة مب
بالشــكل مــن الــديوان عــدم تعــاون إدارة املصــرف املركــزي مــع اللجنــة املكلفــة    -

ــة اإلدارات      ــر لكافــ ــيم املباشــ ــة الفحــــ  والتقيــ ــذ عمليــ ــأن تنفيــ ــوب بشــ املطلــ

ــد بعــض اإلدارات باملصــرف    افظ حســب تعليمــات ملــ   باملصــرف وذلــك بتحدي

وعـن طريـق مـدير إدارة املراجعـة الداخليـة باملصـرف        مصرف ليبيـا املركـزي  

ــاء الـــديوان  مـــع عـــدم  حـــة مـــن الفحـــ  املباشـــر لألرصـــدة املفتو متكـــني أعضـ

 بصورة من امليزانية وقائمة الدخل فقط.باملنظومة واالكتفاء بتزويدهم 

علـى   ثـار ملركـزي عـن ممارسـة اعمالـه كـان لـه آ      غياب جملس ادارة املصرف ا -

االوضاع االقتصادية الراهنة الظ متـر بهـا الدولـة واملصـرف املركـزي واهمهـا       

عــدم تطــوير معظــم جوانــب املصــرف )ادوات السياســة النقديــة، تنظــيم اهليكــل 

ممـــا يعـــد خمالفــــا املتطلبـــات خـــالل الفـــرتة ومبـــا يتوافـــق ( االداري للمصـــرف

ــن  الفقــرة  ــادة   (1) ل ــانون املصــارف رقــ   ( 6)مــن امل م 2005لســنة  (1)م مــن الق

 .  م2012لسنة  (46)م ـــــــــــــاملعدل بالقانون رق

بـــدعوة جملـــس االدارة لالجتمـــاع مصـــرف ليبيـــا املركـــزي ي يقـــم احملـــافظ  -

ــنوات   ــالل السـ ــرة    (2017، 2016، 2015، 2014)خـ ــن  الفقـ ــا لـ ــن ( 1)تطبيقـ مـ

ــادة  املعــدل بالقــانون رقــم   م 2005لســنة ( 1)مــن القــانون املصــارف رقــم    (18)امل

 م، وبالتالي فلم تعقد أي جلسة خالل تلك السنوات.2012لسنة ( 46)

ــتم  - ــوع الفحـــ        ي يـ ــة موضـ ــنة املاليـ ــالل السـ ــة خـ ــة التقديريـ ــداد امليزانيـ أعـ

مـــع عـــدم اعتمـــاد    ،الـــظ تعتـــرب اداة ملعاجلـــة اال رافـــات ان وجـــدت     م(2017)
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الثالثـة  اكـز املاليـة عـن السـنوات     امليزانيات التقديرية والتقارير املعدة عن املر

مــن القــانون  ( 16)مــن املــادة رقــم   (5)لفقــرة لوهــذا يعــد خمالفــا  الــظ تســبقها 

ــم   ــم   م 2005لســنة  (1)املصــارف رق ــانون رق واس م 2012لســنة  (46)املعــدل بالق

باعتمــاد دليــل احلوكمــة  م 2010لســنة  (20)قــرار جملــس ادارة املصــرف رقــم  

 بالقطاع املصريف.  

ــة حــول النشــاط       ي تقــم - ــارير الدوري االدارات املختصــة باملصــرف بأعــداد التق

ــات     ــاطر، العمليــ ــوال، إدارة املخــ ــا يتعلــــق )مكافحــــة غســــل األمــ املصــــريف فيمــ

 املصرفية، االئتمان(.  

مـع عـدم إلـزام    يف ظل غياب اجمللس ي يهتم املصرف بإعـداد دليـل احلوكمـة     -

( 20)ومتابعــة ادارة الرقابــة علــى املصــارف يف تنفيــذ قــرار اجمللــس االدارة رقــم  

 .بشأن اعتماد دليل احلوكمة بالقطاع املصريفم 2010لسنة 

واعتمــاد التقــارير املعــدة عــن  دراســةغيــاب اجمللــس عــن ممارســة اعمالــه بشــأن  -

 ادارة املراجعة الداخلية.

 قابية وتغييب املعلومات عنها رفض التعاون مع االجهزة الر

من أبرز صور ا راف املصرف املركزي عن ابسط قواعـد احلوكمـة هـو رفضـه     

تزويد ديوان احملاسـبة وجلنـة االجهـزة الرقابيـة املشـرتكة بـأي معلومـات تتعلـق         

بــالتحويالت اخلارجيــة أو عــن نتــائج تنفيــذ املوازنــة االســتريادية باملصــارف حيــث  

املركزي كل ما اوتي مـن نفـوذ وبـذل كافـة املسـاعي      استخدم ملافظ املصرف 

 و ملاولة اخفـاء أي بيانـات عـن التحـويالت اخلارجيـة واالعتمـادات املسـتندية        

 يتم منحها من املصرف حيث تبني ما يلي: الظومستندات برسم التحصيل 

تظهــر ردود املصــرف املركــزي علــى مكاتبــات ديــوان احملاســبة جبــالء ا رافــه   -

مؤسســة تنفيذيــة عامــة لضــع    وكمــة بعــدم اعرتافــه بكونــه  عــن أســس احل 

والــظ  للمراقبــة مــن ســلطات الدولــة الرقابيــة مبوجــب التشــريعات النافــذة،        

واالتهامـات والتـدخل يف الشـؤون    المات املتنبيهات وأخدت اشكال متعددة من ال

ــن         ــرى بـــدال مـ ــة األخـ ــع املؤسســـات املاليـ ــة الـــديوان مـ ــة وعالقـ الـــاذ الرقابيـ

إليهــا أو الــرد مبــربرات  ديــوان احملاســبةت حيــال املخالفــات الــظ ينبهــه االجــراءا

( 19)مـن القـانون رقـم     (46، 17، 16، 14)اد ووتوضيحات وفق مـا تـن  عليـه املـ    

 .بإعادة تنظيم ديوان احملاسبة وتعديالته،م 2013لسنة 

والعديـد مـن   وبـذل اجلهـود   العراقيل املتكررة واملتعمـدة لعمـل ديـوان احملاسـبة      -

ن ديــوان احملاســبة غــري خمــت  بالرقابــة اقنــاع اجلميــع بــأيف ســبيل  احملــاوالت

بهــدف  علــى االعتمــادات املســتندية أو االطــالع علــى احلســابات املســتعملة فيهــا 

تهريـب االمـوال أو كشـف دور     اخفـاء جـرائم  و املشـبوهة  تحـويالت ابعاده عن ال

 املصرف املركزي فيها.
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ــات االســتدعاء     منــع ملــافظ املصــرف املركــزي موظفيــه    - مــن االمتثــال لطلب

الظ ترد إليهم من ديوان احملاسـبة باملخالفـة للقـانون حيـث س اسـتدعاء كـال       

مــن )مــدير ادارة الرقابــة علــى املصــارف والنقــد ونائبــه ومــدير ادارة العمليــات    

املصـــرفية وكـــذلك مـــدير ادارة احملاســـبة ورئـــيس جلنـــة التغطيـــة( اال انهـــم   

 ضور وي ميتثلوا.رفضوا استالم طلبات احل

حجــب احملــافظ منظومــة االعتمــادات املســتندية عــن ديــوان احملاســبة واعــرتف   -

حيــث س نشــر عــدد مــن التصــرحيات املغلوطــة   بــذلك مبراســالته وتصــرحياته

 1263/7ورقـم   م16/1/2017بتـاري    1263لتضليل الرأي العام منها الكتـاب رقـم   

إال أنــه يــربر احلجــب   وغريهــا، م26/10/2017بتــاري   1963،  م2/4/2018بتــاري  

واالخفــــاء بأســــباب واهيــــة فتــــارة يــــّدعي ان الــــديوان تــــدخل يف اختصاصــــات   

املصــرف التنفيذيــة وتــارة اخــرى بإلقــاء الــتهم الباطلــة واالفــرتاء علــى اعضــاء     

الـــديوان زورا وبهتانـــا بـــأنهم تـــاجروا بهـــذه البيانـــات دون ابـــراز أي دليـــل، وقـــد  

بب اخفـاء البيانـات عـن ديـوان احملاسـبة حيـث        لف احلقـائق فيمـا بعـد عـن سـ     

كـــان للتغطيـــة علـــى االعتمـــادات املشـــبوهة الـــظ منحهـــا املصـــرف املركـــزي   

ــة         ــى املصــارف التجاري ــاة مــن خــالل الضــغط عل لصــاا بعــض التجــار باحملاب

 وتبني فيما بعد تورط هؤالء التجار يف جرائم التوريدات الوهمية.

صـــرف ليبيـــا املركـــزي صـــارف والنقـــد مبأصـــدر مـــدير ادارة الرقابـــة علـــى امل -

شكل عام او لـبعض املصـارف باخلصـوص    للمصارف التجارية ب ات عدةتعميم

بعدم التعاون مع الديوان او تقديم اي بيانات خاصـة باالعتمـادات املسـتندية او    

أو  ميـــد احلســـابات املتورطـــة يف تهريـــب االمـــوال منهـــا  احلســـابات اجلاريـــة 

ــي   ــابني رقمـــــ ــاري   (182/2016)الكتـــــ ــاري   (،18/2017)، م24/11/2016بتـــــ بتـــــ

 .وغريها م25/1/2017

 م1046/2017قــم رديــوان احملاســبة مبوجــب كتابــه  ملركــزي خاطــب املصــرف ا -

متكــني الــديوان مــن مراجعــة مســتندات    بأنــه ممتنــع عــن  م،15/5/2017بتــاري  

رئــيس تطبيــق قــرار ورفــض م 2017برســم التحصــيل الــظ منحهــا يف رمضــان  

ــم   ــديوان رق ــة املصــاحبة للمســتندات برســم     م 2017لســنة  215ال بشــأن املراجع

 املصــارف مبوجــب س تعمــيم ذلــك علــى  التحصــيل اس حــني رد ادارة القــانون و 

عــدم تنفيــذ القــرار  مفادهــا  م10/5/2017بتــاري   87/17الدوريــة رقــم   الرســالة

ــانون  ــني رد ادارة القــ ــظ اس حــ ــرأي  ، والــ ــداء الــ ــن ابــ ــالتحفظ عــ ــدم  ردت بــ لعــ

بتـــاري   154تابهـــا رقـــم بـــالطعن الدســـتوري مبوجـــب كيف البـــث اختصاصـــها 

 أنـه ي يقـم بتعمـيم رد    رغم من عدم صحة اجراء املصـرف إال وبال م30/7/2017

 وي حيل البيانات اس الديوان. ادارة القانون بعد صدوره

ال أن تصــرفات املصــرف املركــزي  أكــد ديــوان احملاســبة يف مراســالته وردوده  -

رقابـــة ديــوان احملاســـبة  اخلضــوع ل لـــى ع ـامســتمر  ـااعرتاضـــ اكونهــ عـــن عــدو  ت

عــن ممارســة اختصاصــاته الرقابيــة املرتبطــة   ه بعــادبهــدف إ ألدائــه وحســاباته 
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ــذي املصــريف بالقطــاع ـــا قصــوره وعجــزه    ال ــوفري اخلــدمات    يالحــظ جلي عــن ت

املصــرفية بــاجلودة املالئمــة للمجتمــع وفقــدان الســيطرة علــى إدارة الســيولة     

ديوان احملاســبة هيئــة رقابيــة  فــ ،والنقــد أو احتــواء الفســاد املستشــري بالقطــاع  

ون سـواء كانـف هـذه    وفقـا لصحيح القان ومهامهارس اختصاصاته ميمستقلة 

صــرف امليتعــدى علــى اختصاصــات  ، ويأو الحقــة و مصــاحبةأالرقابــة ســابقة 

 :ديوان احملاسبة املركزي حيث ان

 وفقـا للقانونمنا يقوم بتقييمها إ، و ينفذ السياسة النقديةأيرسم  ي. 

     ال يشرف على عمليات حتويل العملة بالداخل او اخلارج، إمنـا يتحقـق مـن

 .وفقـا للقانون مشروعية هذه التحويالت

  منــا يطالــب إ االجــنيب،م ســوق الصــرف الــديوان غــري معــين بتنظــي كمــا أن

مــدى وه داءأاملركــزي بالبيانــات الــظ ميكنــه مــن خالهلــا تقيــيم       املصــرف 

 .وفقـا للقانون هذا اجلانبإدارة كفاءته يف 

حســمف ادارة القــانون اجلــدل بتأكيــدها علــى اختصــاص ديــوان احملاســبة يف       -

ع علـى أي  مراجعة االعتمادات املستندية ومستندات برسـم التحصـيل واالطـال   

ــب       ــه مبوجـ ــعة لرقابتـ ــات اخلاضـ ــاص باجلهـ ــا او خـ ــاص بهـ ــتند خـ ــان او مسـ بيـ

ــم   ــا رقـ ــاري   2/6/57كتابهـ ــع     م4/4/2018بتـ ــه إس أن منـ ــرت مبوجبـ ــذي أقـ والـ

 الديوان عن ممارسة هذه االختصاصات يقع حتف طائلة التجريم والعقاب.

االجــراءات وحيــث يــّدعي احملــافظ ومــدير ادارة الرقابــة علــى املصــارف أن هــذه  -

اســــتندت علــــى قــــانون املصــــارف ورأي قــــانوني اســــتخدم يف غــــري مللــــه الن   

ــاء حـــاالت تـــورط املصـــرف يف      ــان لغـــرض اخفـ احلقيقـــة تبينـــف بـــأن املنـــع كـ

ــارف     ــدير ادارة الرقابـــة علـــى املصـ ــد ثبـــف تـــورط مـ ــادات فقـ خمالفـــات االعتمـ

ــا املركـــزي يف اســـتغالل منصـــبه يف القيـــام بتصـــرفات     والنقـــد مبصـــرف ليبيـ

نــدرج حتــف الوســاطة واحملســوبية واحملابــاة وخمالفــة التشــريعات والــنظم        ت

املاليــة واملصــرفية و ــاوزه لصــالحياته وســلطاته باإلضــافة اس تعارضــها مــع  

طبيعة عمله الرقابية وتفقـده االسـتقاللية  ـاه بعـض املصـارف الـظ يطلـب        

ــددة     ــادات لصـــاا شـــركات ملـ منهـــا مبوجـــب مكاتبـــات رمسيـــة تنفيـــذ اعتمـ

املخالفة، خصوصا بعد ما تـبني مـن أن فـواتري النقـل املرفقـة مبلفاتهـا مـزورة        ب

ممـا يشـري اس ان االعتمـادات اسـتعملف يف تهريـب االمـوال للخـارج دون توريــد        

 البضائع منها:

رقم 

 الكتاب

 تارخيه

اسم 

 الشركة

 العملة القيمة السلعة املصرف

 جنزور-الصحاري  سنبلة اهلرية م13/12/2016 709

 سكر

13,829,750 

دينار 

 تونسي

 م13/12/2016 931

قمة 

 املوسومة

 اجلمهورية-الوفاء 

 سكر

20,727,000 

دينار 

 تونسي
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مدير ادارة الرقابـة علـى املصـارف والنقـد      من أخرىكما تبني وجود تعليمات  -

ــة ومنحـــه         ــتندية بـــنفس الطريقـ ــتح اعتمـــادات مسـ ــارف التجاريـــة بفـ للمصـ

 ما يلي: امليار دوالر  اوزـا لوزارة االقتصاد، منه 3.5موافقات بنحو 

رقم 

 الكتاب
 العملة القيمة السلعة املصرف اسم الشركة تارخيه

708 13/12/2016 

االحتاد السترياد 

 احليوانات احلية

الوحدة 

 السوق

-مواشي 

 شعري
 يورو 7,867,424

708 13/12/2016 

البيف املعمور لألجهزة 

 االلكرتونية

الوحدة 

 مصراته
 دوالر 15,750,000 سكر

708 13/12/2016 

سفري الشرق للمواد 

 الغذائية

الوحدة 

 درنة

حليب اطفال 

 مصري
 دوالر 535,500

708 13/12/2016 

زهرة املروج للمواد 

 الغذائية
 يورو 2,100,021 زيف اماراتي الوحدة

 

 الرقابة على املصارف

قــدرة ادارة الرقابــة  عــدمغيــاب اجمللــس عــن ممارســة اعمالــه تــبني مــن خاللــه    -

املتعلقـة بهـا   اليوميـة   تنظيم ومعاجلـة نظـام املقاصـة واملشـاكل     على املصارف

مــن القــانون  (56)مــن املـادة رقــم   (12) الفقــرة ابـني املصــارف وهــذا يعـد خمالفــ  

 م. 2012لسنة ( 46)املعدل بالقانون رقم م 2005لسنة ( 1)املصارف رقم 

/ 31/12رف يف ــــــــــــــ مـن أرصـدة املص  ي تقـم بـالتحقق   املركزي ادارة املصرف   -

املوجـــودة باخلزينـــة الرئيســـية مبدينـــة البيضـــاء هـــذا يـــؤثر ســـلبا علـــى  م2017

 نشاط املصرف.

عــن شــهرية بــإلزام املصــارف التجاريــة بإعــداد تقــارير    ي تقــم ادارة املصــرف    -

ز عـن مراكزهـا   سري عملها واحالتها لـإلدارة العليـا وذلـك إلعـداد تقريـر مـوج      

مـن القـانون    (60)املالية لنشره يف اجلريدة الرمسية وهذا يعد خمالفـا للمـادة   

 م. 2012لسنة  (46)املعدل بالقانون رقم م 2005لسنة ( 1)املصارف رقم 

ضــعف ادارة الرقابــة علــى املصــارف مبتابعــة املصــارف التجاريــة واملتخصصــة    -

والزامهـــا بتنفيـــذ املناشـــري والضـــوابط الصـــادرة عـــن ادارة املصـــرف املركـــزي   

 يف االتي:ثل موأهم جوانب هذا الضعف تت

 تكفـل سـالمة املراكـز املاليـة      الـظ  عدم وضع املعايري والضوابط الرقابية

ــا أل  ــا وإصـــدار القـــرارات الالزمـــة بشـــأنها  للمصـــارف وحســـن أدائهـ عماهلـ

مــن لقــانون املصــارف رقــم  ( 16)مــن املــادة رقــم  (4)تطبيقــا لــن  الفقــرة 

 م 2012لسنة  (46)املعدل بالقانون رقم م 2005لسنة ( 1)

    عـــــدم إلـــــزام املصـــــارف التجاريـــــة بـــــربط كـــــل فروعهـــــا والوكـــــاالت

   الالزمة.املصرفية  باملنظومات
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 د االجنبيادارة احتياطيات النق
تــبني عــدم التــزام ادارة املصــرف باحلــدود االئتمانيــة املقــررة وفقــا للسياســة          -

النقدية للمصارف واملؤسسـات اخلارجيـة وذلـك يف ظـل غيـاب اللجـان املشـكلة        

)جلـــــان االســـــتثمار( أدى اس  ـــــاوز بعـــــض املســـــؤولني باملصـــــرف للحـــــدود  

والبيــان التــالي يوضــح االئتمانيـة االمــر الــذي يعــرض أمــوال املصــرف للضــياع  

 التجاوز.

 املراسل

 احلد االئتماني

 مليون دوالر

 التجاوز املبلز املستثمر

BANK OF TOKYO 500  1,040,000,000 540,000,000 دوالر 

SUMITOM BANK ,TOKYO 500  1,149,110,781 649,110,781 دوالر 

BANK OF TOKYO.MITSUBISHI 

LONDON 
 310,000,000 دوالر 510,000,000  200

MIZUHO CORPORATE BANK LONDON 200  545,000,000 345,000,000 دوالر 

DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL 

FRANKFURT 
500  

 إسرتليين 110,000,000

 دوالر 660,000,000

110,000,000 

160,000,000 

DNB NOR MARKETS,ABUSINESS UNIT 

OF D 
 300,000,000 دوالر 800,000,000  500

SUMITOM BANK ,LONDON 200  598,000,000 398,000,000 دوالر 

BANK OF CHINA/LONDON 500  

 إسرتليين 65,000,000

 دوالر 503,000,000

65,000,000 

3000,000 

BANK OF MONTREAL LONDON 600  

 كندى. د 103,000,000

 دوالر 1,115,000,000

103,000,000 

515,000,000 

BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK 

LONDON 
500  

 إسرتليين 272,000,000

 دوالر 570,000,000

272,000,000 

7,000,000 

 

ــدى )    - ــوال لــ ــتثمار األمــ ــزي باســ ــرف املركــ ــام إدارة املصــ  BANK OFقيــ

ENGLAND:وبيانها كاالتي ) 

 املبلز املستثمر)وديعة( العملة املصرف 

BANK OF ENGLAND 
 270,000,000 إسرتليين

BANK OF ENGLAND 7,319,000,000 دوالر 

 

لــى جملـس اإلدارة عــن ممارســة اعمالـه ومــن خـالل االطــالع ع   ويف ظـل تغيــب   -

تـبني عـدم وجـود حـدود ائتمانيـة      احلدود االئتمانية املقررة منه قبـل االنقطـاع   

 للمصرف املذكور.

ــالز   - ــة املبـ ــا     قيمـ ــزي ببيعهـ ــرف املركـ ــرن املصـ ــظ صـ ــة  الـ ــارف التجاريـ للمصـ

االعتمــادات ومســتندات برســم التحصــيل واحلــواالت ومنحــة اربــاب     ألغــراض

ــنة املا  ــالل الســ ــر خــ ــة االســ ــز م 2017ليــ ــا  دوالر( 7,810,338,944)مببلــ وبيانهــ

 كاالتي:
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 )دوالر( القيمة البيان

 4,228,921,659 االعتمادات

 478,902,747 برسم التحصيل املستندات

 316,564,137 احلواالت

 2,785,950,400 منحة )ارباب االسر(

 7,810,338,944 اإلمجالي

 

و در اإلشارة هنا اس ان هـذه املبـالز قـدمف مـن املصـرف املركـزي علـى أنهـا          -

ــة إال أنهــا تتضــمن مغالطــات        مبيعاتــه مــن النقــد األجــنيب للمصــارف التجاري

 جسيمة وهي النحو التالي:

  ـــ ه أن املصــــرف املركــــزي ي يقــــم بتحويــــل النقــــد األجــــنيب الــــذي س بيعـ

للمصــارف إس حســاباتها إمنــا حيــتفظ بهــا يف حســابات وســيطة لديــه وال      

تظهر كتحويالت نهاية العـام حيـث بلـز رصـيد حسـاب التزامـات املصـرف        

املركـــــزي  ـــــاه املصـــــارف التجاريـــــة بـــــالعمالت األجنبيـــــة يف تـــــاري        

 دوالر. 2,814,431,284مبا يعادل  م31/12/2017

  نتيجــة غيــاب الشــفافية والتعتــيم علــى عمليــات التحــويالت اخلارجيــة فــال

ــام إال أنــه مــن خــالل حتليــل           توجــد كشــوفات تفصــيلية تؤيــد هــذه األرق

ــافة      ــات اإلضــ ــأثر حبركــ ــظ تتــ ــزي الــ ــرف املركــ ــابات املصــ ــدة حســ ارصــ

تــبني أن مـــا س   م2017واخلصــم نتيجــة عمليــات التحـــويالت خــالل العــام      

مـن املبلـز املـذكور باجلـدول أعـاله، وبالتـالي        %50وز تنفيذه منها ال يتجا

فيــتم تعليــة ارصــدة املصــرف املركــزي احملليــة بقيمــة مــا س خصــمه مــن    

نقد مللي من حسـاباتها اجلاريـة لديـه دون أن يقابلـه خصـم مـن ارصـدته        

 بالنقد األجنيب كونها الزالف باحلسابات الوسيطة.

 ة للمصـــرف املركـــزي علـــى خلقـــف هـــذه اآلليـــة تشـــوهات بـــاملراكز املاليـــ

النحــو الــوارد بــالفقرة الســابقة وكــذلك للمصــارف التجاريــة الــظ تقــوم      

ــة        ــجيل عمليـ ــة وتسـ ــجالتها الرمسيـ ــة يف سـ ــراء العملـ ــات شـ ــات عمليـ بإثبـ

ــذها       ــة تنفيـــ ــة نتيجـــ ــابات النظاميـــ ــلني باحلســـ ــاا املراســـ ــل لصـــ التحويـــ

العتمـــادات ملجـــوزة باحلســـابات الوســـيطة لـــدى املصـــرف املركـــزي وال   

زالف ي تعـزز االمـر الـذي يرتتـب عليـه رفـض املراسـلني تنفيـذ االعتمـادات          

 حيملها عليها كسحب على املكشوف وخيصم فوائد.

      عاجل املصرف املركزي اإلشكالية الثانية املتعلقـة مبشـاكل املراسـلني مـن

أوامر الدفع لالعتمـادات املنفـذة مـن     لتغطيةخالل إنشاء منظومة طرفية 

املصـــارف التجاريـــة، إال أن إشـــكالية صـــعوبة اســـتخراج حجـــم التعـــامالت   

الفعلية بالنقد األجـنيب مـن احلسـابات مباشـرة الزالـف قائمـة خصوصــا يف        

 ظل سياسة التعتيم املتبعة.

م 31/12/2017رف احملليــة واخلارجيــة يف  ابلغــف مســاهمات ومشــاركات املصــ    -

دينـــار  (152,726,168)دينـــار بالفـــاض قـــدره  ـــو ( 16,417,173,091)بنحـــو 
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عــن الســنة املاليــة الســابقة، وقــد اشــتملف مكونــات هــذا البنــد مفــردات وفقـــا           

 للبيان املقارن التالي:  

 الفروقات 2016 2017 البيان

 -  3,029,440,215  3,029,440,215  مساهمات مللية

 - 152,726,168  13,540,459,044  13,387,732,876  مساهمات خارجية

 - 152,726,168  16,569,899,259  16,417,173,091  اإلمجـــــالي
 

 -ومن الفح  نورد اآلتي:  -

 املساهمات احمللية 

 بيان املساهمة 
نسبة 

 املساهمة
 مبلز املساهمة 

 816,361,220 81% مصرف اجلمهورية 
 371,035,420 74% املصرف التجاري الوطين
 287,043,575 81% مصرف مشال إفريقيا 

 1,500,000,000 41% والتنمية  لالستثمارالصندوق اللييب 
 5,000,000 ـــ صندوق ضمان أموال املودعني 

 50,000,000 50% الشركة الليبية للخدمات املالية املساهمة 

 االمجالي
 

3,029,440,215 

 

على أيـة عوائـد مـن مسـاهماته     م 2017املالية ي يتحصل املصرف خالل السنة  -

 احمللية نتيجة لعدم انعقاد اجلمعيات العمومية لتلك املساهمات.

قام املصرف منـذ سـنوات سـابقة بتكـوين احتيـاطي للمسـاهمات احملليـة مببلـز          -

 (45)مليون دينار وذلـك مبوجـب قـرار جملـس إدارة املصـرف رقـم       ( 310)قدره 

ــنة  ــاطي دون أن تســـتند العمليـــة إس      وقـــدم 2009لسـ ــز قيمـــة االحتيـ س حجـ

ــذا         ــوين هـ ــرورة تكـ ــد ضـ ــاهمات وتؤكـ ــك املسـ ــع تلـ ــاول وضـ ــة تتنـ ــة فنيـ دراسـ

 ظهر رصيد احلساب مرحل بذات الرصيد. م31/12/2017االحتياطي، ويف 

 املساهمات اخلارجية: 

 :  على النحو التالي مساهمات يف مؤسسات مالية دولية -
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 بيان املساهمة
نسبة 

 املساهمة

 األجنبيةقيمتها بالعملة 
 املعادل بالدينار اللييب

 العملة املبلز

  USD 2,526,946,814  1,863,255,282 %59.37 املؤسسة العربية املصرفية

  EUR 3,519,516,719  2,161,732,522 %0.819 بنك يونى كريدت

  USD 31,965,634  23,570,000 %2.36 مشروع متويل التجارة العربية

  USD 43,147,064  31,814,677 %14.4 اجملموعة العربية للتامني

  USD 4,068,600,000  3,000,000,000 %100 املصرف اللييب اخلارجي

  10,190,176,232 اإلمجـــــــــــــالي
 

ي يتبني قيام ممثلي املصرف لعضوية جمالس إدارة املؤسسات املاليـة املسـاهم    -

ــات        رأس  يف ــك املؤسسـ ــاع تلـ ــس أوضـ ــا يعكـ ــة مبـ ــارير الفنيـ ــداد التقـ ــا بإعـ ماهلـ

ومؤشراتها املالية وإبراز أهم النتـائج عـن نشـاطاتها وتقـديم اآلراء والتوصـيات      

 يف اخلصوص.

ــة       - ــائق اهلامـ ــتندات والوثـ ــبعض املسـ ــاهمات لـ ــوعية للمسـ ــات املوضـ ــار امللفـ افتقـ

ســاهمة واستيضــان املؤيــدة هلــا وتنظيمهــا بطريقــة يســهل معهــا تتبــع وضــع امل   

 آخر حتديث للمواقف والتقارير املتعلقة بها.

عـــدم توافـــق أداء املصـــرف االســـتثماري  ـــاه ملفظـــة املســـاهمات مبـــا متليـــه   -

ــرف مـــن حيـــث          ــن قبـــل املصـ ــبة امللـــزم تطبيقهـــا مـ ــايري الدوليـــة للمحاسـ املعـ

مـن قـانون املصـرف     (26)املعاجلات احملاسبية والعرض واإلفصان طبقـا للمـادة  

 لك وفقـا لآلتي:  وذ

ــرفية      - ــة املصـ ــة العربيـ ــن املؤسسـ ــل مـ ــر يف كـ ــتثمار مباشـ ــرف اسـ ــك املصـ ميتلـ

بــالبحرين واملصــرف اللــييب اخلــارجي بتــأثري جــوهري مــن متثيــل جمـــالس         

اإلدارة األمر الذي يتعني معه تطبيق املعيـار احملاسـيب الـدولي القاضـي بإعـداد      

 ة املركز املالي للمصرف.املركز املالي لكل شركة تابعة بالتوافق مع قائم

ميتلــك املصــرف اســتثمار يف اجملموعــة العربيــة للتــأمني بتــأثري غــري جــوهري     -

مــن متثيــل جملــس اإلدارة ممــا يــتعني تطبيــق املعيــار احملاســيب الــدولي املعــين    

وكــــذا كافــــة املســــاهمات ، مبحاســــبة االســــتثمارات يف الشــــركات الزميلــــة

ــايري احمل     ــق املع ــة بشــأنها كسياســة    األخــرى الــظ تقضــي بتطبي اســبية الدولي

 ملاسبية لالستثمار.

علـــى الـــرغم مـــن االلفـــاض احلـــاد يف القيمـــة الســـوقية ملســـاهمات املصـــرف    -

املركزي يف رأمسال املؤسسـة العربيـة املصـرفية واجملموعـة العربيـة للتـأمني       

علـــى التـــوالي اال ان املصـــرف ي يقـــم %( 50)و %(70)بنســـبة الفـــاض  ـــو 

احملاسبية الالزمة طبقا ملا تقضيه املعـايري الدوليـة للمحاسـبة     بإجراء املعاجلة

يف هـــذا الشـــأن واكتفـــى بتكـــوين خمصـــ  مـــالي مبســـمى خمصـــ  تـــدني  

مليـون  ( 400) مببلـز قـدره  م 31/12/2017 املساهمات اخلارجية ظهر رصـيده يف 

 دينار مرحل منذ سنوات سابقة بذات القيمة.
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ة خــالل الســنة موضــوع التقريــر دوليــغــف العوائــد احملققــة مــن املســاهمات اللب -

دينـار بإمجـالي معـدل عائـد      (79,008,600)دوالر ما يعادل ( 58,257,336) وبنح

  -: طبقا للبيان التالي (3%) عن االستثمار مبا نسبته

 معدل العائد العوائد احملقق (القيمة )دوالر نسبتها املساهمة

 %3.03 56,478,042 1,863,255,282 %59.37 املؤسسة العربية املصرفية

 %0.8 188,560 23,570,000 %2.36 مشروع متويل التجارة العربية

 %5 1,590,733 31,814,677 %14.4 اجملموعة العربية للتأمني

 %3.04 58,257,336 1,918,639,959  االمجالي
 

حقــوق اكتتــاب يف  ي يقــدم املصــرف االيضــاحات الالزمــة حيــال عمليــة بيــع     -

كريــدت وهــو أحــد مســاهمات مصــرف ليبيــا     مصــرف يــوني زيــادة رأس مــال  

سـهم بقيمـة صـافية     (20657725)عـددها   م2017خـالل شـهر فربايـر    املركزي 

   يورو. 241,614,855

ميثــل احملــافظ عضــوية املصــرف املركــزي يف جملــس إدارة املؤسســة العربيــة   -

املصـــرفية بدولـــة البحـــرين مبنصـــب رئـــيس جملـــس إدارة املؤسســـة ورئـــيس   

العموميــة وكــذا رئاســة جملــس إدارة الشــركة التابعــة هلــا بلنــدن   اجلمعيــة 

(ABC لندن) :ويف هذا الشأن نورد اآلتي 

     صــفة احملــافظ صــفة ســيادية سياســية ويصــدر بتعــيني ملــافظ املصــرف

 املركزي قرار من اجلهة التشريعية يف الدولة.

    ي يتــــبني حصــــول احملــــافظ علــــى اإلذن املســــبق مــــن اجلهــــة التشــــريعية

باملوافقة على متثيل عضوية املصـرف املركـزي يف جملـس إدارة املسـاهمة     

 املذكورة.

          يرتتب علـى تقلـد منصـب رئـيس جملـس إدارة املؤسسـة العربيـة املصـرفية

وأيــة مؤسســة دوليــة أخــرى اخلضــوع لقــوانني دولــة املســاهمة وللمســائلة     

ــر      ــا إن األمـ ــال، كمـ ــى احلـ ــا أقتضـ ــزاء أذا مـ ــد واجلـ ــي إس قـ ــاس يرتقـ  املسـ

الـــوالء الـــظ تضـــعها إقـــرارات مبســـائل ســـيادية ذات بعـــد قـــومي مـــن حيـــث 

 دولة املقر. وأنظمةقوانني 

  صاا نتيجة اجلمع بني صـفة ملـافظ مصـرف ليبيـا املركـزي      املتضارب

ورئاسة جملس إدارة مؤسسة  ارية دولية ومجعيتهـا العموميـة تربطهـا    

 القــانون رقــم مــن (15)نــ  املــادة صــلة باملصــرف املركــزي وذلــك خيــالف 

يف كــل مــن احملــافظ ونائبــه   )يشــرتط والــظ تقضــي بــأن  م2005لســنة ( 1)

تكـون لـه مصـاا تتعـارض      أال( 4)......... فقـرة   اإلدارةوباقي أعضاء جملس 

يكون من شـأنها التـأثري يف حيدتـه واسـتقالليته يف املـداوالت       أومع واجباته 

 القرارات(. والاذ

  مـن خـالل قيـام املصـرف املركـزي بتمييـز هـذه        وقد اتضح تأثري ذلك جليـا

املؤسســة دون غريهــا مــن املراســلني عنــد إســناد العمليــات وتوظيــف األمــوال  
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ــاني       ــنيف االئتمـ ــرات التصـ ــد مبؤشـ ــرة دون التقيـ ــهيالت ميسـ ــديم تسـ وتقـ

للمراســـل ودولـــة املراســـل وحـــدود وأســـقف االئتمـــان وكافـــة احملـــددات        

 .ملوضوعة من قبل إدارة املخاطراألخرى ا

     تعــدد املزايــا واملكافــآت وكافــة مــا يتحصــل عليــه ممثلــي عضــوية املصــرف

ــة       ــالز مرتفعـ ــا ومببـ ــاهم فيهـ ــات املسـ ــالس إدارات املؤسسـ ــزي يف جمـ املركـ

نســبيـا مقارنــة مبســتوى املعيشــة ومبــا يتقاضــاه مــوظفي الدولــة الليبيــة         

بالقطــاع املصــريف وكافــة القطاعــات األخــرى، األمــر الــذي قــد يــؤثر علــى     

ــذليل  ــاد      تـ ــعوبات وإ ـ ــاكل وصـ ــن مشـ ــام مـ ــار األداء العـ ــا يعـــرتض مسـ مـ

 احللول الفاصلة يف األزمات القائمة.

 دولية:مساهمات ومشاركات يف مؤسسات ومنظمات 

 بيان املساهمة
 األجنبيةقيمتها بالعملة 

 املعادل بالدينار اللييب
 العملة املبلز

 LYD 3,040,051,855  3,040,051,855 صندوق النقد الدولي 

  SDR 19,228,094  9,950,370 منظمة اهليبك

  USD 31,735,751  23,400,495 املؤسسة العربية لضمان االستثمار
  SDR 106,540,941  55,134,000 صندوق النقد العربي 

  3,197,556,643 اإلمجـــــــــــــالي
 

 وبشأنها نورد اآلتي: -

ــة     - ــات ضـــــمن ملفظـــ ــذه املؤسســـ ــاهمة يف هـــ ــنيف املســـ ــام املصـــــرف بتصـــ قيـــ

غــرض ل يكــناالســتثمارات املاليــة يف حــني إن هــدف املســاهمة واملشــاركة ي      

حتقيــق عوائــد ماليــة وإمنــا اســتجابة للــنظم العامليــة والرتتيبــات الــظ أقرتهــا     

ــادي        ــوازن االقتصـ ــرات التـ ــم مؤشـ ــراض دعـ ــة ألغـ ــات الدوليـ ــا املنظمـ وأوجبتهـ

 واالجتماعي بني الدول.  

عــدم اهتمــام املصــرف املركــزي بتفعيــل عضــويته يف املونظمــات الدوليــة مبــا          -

من اخلدمات الـظ تقـدمها والـربامج الـظ      دةستفايعود على الدولة الليبية باال

 تعدها هذه املوؤسسات فعلى سبيل املثال:

برنـامج متويـل   يقـدمها   الـظ والفـرص  يسـرة  املوتسـهيالت  والخطوط االئتمان   -

أو كـــل واردات الـــدول مـــن الســـلع  مني جـــزء أتـــمـــن خـــالل  التجـــارة العربيـــة

ــة أ  ــدمات بتكلفـ ــك املو واخلـ ــن تلـ ــل مـ ــابات  قـ ــى احلسـ ــة علـ ــدى  حملـ ــوفة لـ املكشـ

حيــث تــبني مــن خــالل االطــالع علــى تقــارير هــذه املؤسســة اســتفادة   املوراســلني،

 عدة دول من هذه املزايا.

حزمــة اخلــدمات الــظ تقــدمها املؤسســة العربيــة لضــمان االســتثمار لرجـــال          -

ــري      ــة وغــ ــاطر التجاريــ ــد املخــ ــمان ضــ ــذلك الضــ ــتثمرين وكــ ــال واملســ األعمــ

 عربية.التجارية للصادرات بني الدول ال
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ي يتـبني احلصـول علــى أيـة اســتفادة سياسـية أو اقتصـادية مــن انضـمام ليبيــا        -

 إس منظمة اهليبك ومن الربامج الظ تقدمها هذه املوؤسسة.

 الودائع اخلاصة:

ــدة دول يف      - ــة لعـ ــة املمنوحـ ــروض اخلاصـ ــيد القـ ــز رصـ ــو  م31/12/2017بلـ بنحـ

دينــــار  ( 2,611,133,640)دينــــار مقابــــل مبلــــز قــــدره  ــــو      (1,546,625,072)

لرصيد البند عن السنة املالية السابقة، وقد قد اشـتملف مكونـات علـى أرصـدة     

 احلسابات التالية:  

 الدولة
القرض  –رصيد الوديعة 

 بالعملة األجنبية

الفوائد املستحقة 

 بالعملة األجنبية

 احلالة

 منتظم بدون فوائد USD 500,000,000 وديعة مصر

 منتظم بدون فوائد USD 13,380,456 وديعة موريتانيا

 CHF 52,583,895 72,583,895 وديعة روسيا

مجيعها 

 متعثرة

 USD 20,324,891 30,137,837 وديعة غويانا

 USD 192,500,000 292,500,000 وديعة سوريا

 USD 206,500,000 306,500,000 وديعة سوريا

 USD 8,729,948 46,500,000 وديعة تشاد

 USD 16,519,145 كوباقرض 
القرض حيتسب 

 برمسلة الفوائد

 بدون فوائد USD 279,845,835 قرض تشاد

 

دينـار   (1,064,508,569)الفض رصيد البند عـن السـنة املاليـة السـابقة بنحـو       -

ــة        ــن الوديعـ ــلة مـ ــاط احملصـ ــة األقسـ ــه لقيمـ ــاض يف جلـ ــز االلفـ ــل مبلـ ومتثـ

 ملا يعادل مبلز مليار دوالر.املمنوحة جلمهورية مصر خالل سنة الفح  

ــداد       - ــتحقة السـ ــرة ومسـ ــدة متعثـ ــة أرصـ ــع اخلاصـ ــد الودائـ ــات بنـ ــم مكونـ معظـ

ــة بنســبة        ــذ ســنوات ســابقة ومكــون هلــا خمصصــات مالي ــة من ي  %100مرحل

تطــرأ عليهــا حركــة ســداد علــى الــرغم مــن مطالبــات املصــرف خــالل ســنة            

بـذل املسـاعي    الفح  للجهـات املقرتضـة سـبق وأن أشـار الـديوان إس ضـرورة      

 الكفيلة بتحصيل هذه األموال حفاظـا على موارد املصرف.

 املصرف الليبي اخلارجي
ــرف يف       ــاملركز املــــــالي للمصــــ ــيد املســــــاهمات بــــ ــز رصــــ  ــــــو م 31/12/2017بلــــ

ــز      2,932,893,148 ــز العائــد احملقــق مببل دوالر  64,593,005دوالر أمريكــي كمــا بل

ومقارنتهــا بالســنة املاليــة الســابقة بلغــف    %(2.2)أمريكــي أي بنســبة عائــد بلغــف  

دوالر أمريكـــي أي  79,702,364دوالر أمريكـــي، وبعائـــد يبلـــز   2,920,045,320 ـــو 

تركــزت اســتثمارات املســاهمات يف قــارة أفريقيــا   حيــث %( 2.8)بنســبة عائــد بلــز 

  -وأوروبا كما موضح يف البيان التالي: 
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 البيان
 م2016سنة  م2017سنة 

 التغيري

 (894,586,804) 895,609,107 1,022,303 ة اسياقار

 933,971,576 1,075,816,634 2,009,788,210 قارة افريقيا والوطن العربي

 (26,536,944) 948,619,579 922,082,635 قارة اوروبا

 2,920,045,320 2,932,893,148 اجملموع
- 

 

 املصــرف قبــل مــن بــه املســاهم املــال رأس لنســب وفقـــا مصــنفة املســاهماتت ظهــر

 -يلي:  كما وهي

  ـــوم 31/12/2017يف  البنــد  هــذا  رصــيد  بلــز -: والشــقيقة  التابعــة  املســاهمات  -

 مليـار ( 2.318)  ـو م 31/12/2016 كـان  حـني  يف أمريكي، دوالر مليار (2.354)

 زيـادة  نتيجـة  أمريكـي  دوالر مليـون ( 36) حبـوالي  قيمـة  بارتفاع أمريكي دوالر

 النيجــر ومصـرف - االســتوائية أفريقيـا  )مصــرف مـال  رأس يف املصــرف حصـة 

 (16.4)دوالر،  مليـــون (5.5) بقيمـــة التجـــاري( بركينـــة ومصـــرف- التجـــاري

 التوالي. على دوالر مليون( 14)-دوالر  مليون

بلــز رصــيد املســاهمات املتاحــة للبيــع )أســهم( قبــل طــرن املخصصــات وفروقــات  -

ــز   ــيم وقـــدرة مببلـ ـــا يف  (578,635,670)التقيـ ــل م 31/12/2017دوالر تقريبـ مقابـ

 (3,725,288)بزيـــــــادة بقيمـــــــة  31/12/2016دوالر تقريبـــــــا يف  (574,910,382)

 عمان.دوالر حيث تتمثل يف شراء أسهم لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

ــاهمات املاليـــــــة يف        - ــة لبنـــــــد املســـــ ــف املخصصـــــــات املكونـــــ م 31/12/2017بلغـــــ

دراسة أوضـاع بعـض املسـاهمات وتـدني القيمـة      دوالر ناتج عن  (311,129,257)

 .جة بأسواق املالالسوقية للبعض األخر واملدر

وعلـى سـبيل   لسـنوات  متتاليـة خـالل عـدد مـن ا    سـائر  خلبعض املسـاهمات  تكبد  -

 املثال:

 البيان

نسبة 

 املساهمة

  2015نتيجة سنة  العملة

نتيجة السنة يف 

 م31/12/2016

 م2017نتيجة السنة 

االستوائي مصرف 

 كمباال
 (8,517,453,000) (12,222,520,000) 1,910,091,000 دينشلن اوغ 99.83%

مصرف النجري 

 التجاري
 (1,814,000,000) (2,655,000,000) (604,000,000) فرنك افريقي % 92

 1,813,186 (4,678,367) (11,209,675) دينار لييب % 50 مصرف النوران
مصرف بركينا 

 واغادوغوالتجاري 
 1,217,000,000 (493,000,000) (5,021,000,000) فرنك أفريقي % 50

 

م 2017عـــدم تـــوفر البيانـــات املاليـــة عـــن نتـــائج بعـــض املســـاهمات خـــالل عـــام     -

  -وبيانها االتي: 
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 البيان

نسبة 

 املساهمة

 م2016 العملة

 38,858,000 دوالر أمريكي %39.76 املصرف العربي الدولي القاهرة
 7,764,212 يورو %5.57 اليوباف باريسبنك 

 2,446,000 يورو % 50 بنك بيا باريس
 234,000,000 دوالر أمريكي %1.93 املؤسسة العربية املصرفية املنامة

 42,202,024 دينار أردني %04.50 بنك االردن عمان
 10,966,000 دوالر أمريكي %0.47 برنامج متويل التجارة العربية أبو ظيب

 40,500,000 دينار تونسي %0.003 الشركة التونسية للبنك تونس
 

عــدم وجــود أيــة بيانــات ماليــة ومعلومــات لــدى املصــرف عــن بعــض املســاهمات    -

  -املستثمر فيها وبيانها كما يلي: 

 البيان

نسبة 

 املساهمة

تكلفة املساهمة 

 بالدوالر

 أخر بيان مالي

 31/12/2008 8,262,941 %4 الصحية الشركة الليبية لالستثمار ولتشغيل املرافق
 31/12/2008 72,700 %2.3 الشركة الليبية االيطالية

 31/12/2008 144,583,787 %15 شركة االستثمارات النفطية
 31/12/2012 83,141,851 %0.833 الصندوق اللييب لالستثمار الداخلي والتنمية

 31/12/2011 1,217,810 %3.5 شركة خدمات الطرق السريعة

 31/122010 121,536,217 %30 طرابلس/شركة الوطنية لتأجري التمويلي 
 

ــوق        - ــات( تفـ ــتلمة )توزيعـ ــة مسـ ــد نقديـ ــاهمات لعوائـ ــن املسـ ــد مـ ــق العديـ حتقيـ

 - وتقارب فيها رأس املال املستثمر فيها منذ التأسيس وبيانها كما يلي:

 البيان

نسبة 

 املساهمة

تكلفة املساهمة 

 $ بدفاتر املصرف

العوائد املستلمة منذ 

 التأسيس بالدوالر 

 163,456,976 232,560,000 %38.76 املصرف العربي الدولي القاهرة
 287,222,656 150,426,485 %42.28 املصرف العربي لالستثمارات اخلارجية أبو ظيب

 29,314,676 28,495,769 %12.79 مصرف االستثمار العربي االردن
 214,345,288 189,807,374 %16.57 والتمويل عمانمصرف اإلسكان للتجارة 

 26,750,000 42,027,000 %99.99 مصرف اليوباف تونس
 48,531,866 26,273,177 %50 مصرف املغرب العربي لالستثمار والتجارة اجلزائر

 5,029,632 3,932,304 %0.288 الشركة التونسية للبنك تونس
 

 

ــبعض    - ــق لـ ــد احملقـ ــدني العوائـ ــة    تـ ــا مقارنـ ــة منهـ ــة األفريقيـ ــاهمات خاصـ املسـ

 - باألموال املستثمرة فيها وهي على النحو التالي:

 البيان

نسبة 

 املساهمة

 العملة

تكلفة املساهمة 

 بالدوالر 

نتيجة السنة 

2015 

نتيجة السنة 

2016 

نتيجة السنة 

2017 

شركة دميوريكو 

 هولدينز بريوت
 278,017 262,559 308,772 81,700,000 دوالر 100%

مصرف شنقيط 

 نواكشوط
71.42% 

اوقية 

 موريتانية
19,105,030 102,745,765 38,798,000 348,635,000 
 

 وقــــــــدره مبلـــــــز م 31/12/2017 ظهـــــــر رصـــــــيد احملــــــــافظ االســـــــتثمارية يف    -

ــة احملــافظ وتنقســم، أمريكــي دوالر( 247,777,707) ــدارة اخلارجي ــل مــن امل  قب

 أمريكـي  دوالر( 204,818,907) قيمتهـا  الـدوالر بلغـف   بعملة ملافظ اس الغري

ــة  ــورو وملــافظ بعمل ــز الي ــا تبل ــد  (35,999,999) قيمته ــورو، العوائ  املســتلمة ي
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 املبلــز علــى % 1.5 قــدره عائــد بنســبة أي أمريكــي دوالر (3,688,491)مقابلــها 

بقيمــة م 31/12/2017 يف للمحـافظ  التقيـيم  إعـادة  أربـان  املسـتثمر، حيـث بلغـف   

 .أمريكي دوالر (8,380,959) وقدرها

 وقــدره مببلــز 31/12/2017 يف للبيــع املتاحــة الســندات ملفظــة رصــيد ظهــر -

 وبيانهـا  )خسـائر(  التقيـيم  فروقـات  خصم بعد أمريكي دوالر( 1,028,903,356)

 -يلي:  كما

 القيمة بالدوالر األمريكي البيان 

 347,936,746 سندات متعثرة

 443,635,113 سندات املدرجة 

 376,225,692 السندات الغري مدرجة

 1,167,797,551 اإلمجالي

 (138,894,195)  يطرن رصيد فروقات تقييم سندات متاحة للبيع

 1,028,903,356 صايف االستثمارات املالية املتاحة للبيع 
 

ــف - ــان بلغــ ــة األربــ ــن النا ــ ــع عــ ــندات بيــ ــز م31/12/2017 يف الســ ــدره مبلــ  وقــ

 أمريكي. دوالر 4,201,947

 فيمـا  م31/12/2017 حتـى  1/1/2017 مـن  الفـرتة  عـن  تقيـيم  فـروق  خسائر بلغف -

 أمريكي. دوالر( 1,048,273) املدرجة السندات خي 

 وحتــى 1/1/2017 مــن الفــرتة عــن مدرجــة الغــري الســندات فوائــد أمجــالي بلــز -

 أمريكي. دوالر 15,537,135  وم 31/12/2017

 وحتـــى  1/1/2017 مـــن الســـوق  أســـعار حســـب  التقيـــيم فـــروق  خســـائر بلغـــف -

 أمريكي. دوالر (10,604,436)  و 31/12/2017

ــاري  االســتحقاق      رصــيد بلــز - ــى ت م 31/12/2017 يف الســندات احملــتفظ بهــا حت

 أسـعار  هبـوط  خمصـ   رصـيد  بلـز  حـني  يف أمريكي دوالر 218,690,354  و

 صـايف  يكـون  وبـذلك  أمريكـي  دوالر (52,716,269) وقـدره  مببلـز  السـندات  هذه

 أمريكي. دوالر 165,974,085 وقدره مبلزم 31/12/2017 يف البند هذه رصيد

 فـرتة  عـن  أمريكـي  دوالر 8,295,040 وقـدره  مببلز احملققة العوائد أمجالي بلز -

 م.31/12/2017 حتى 1/1/2017 من

م 31/12/2017 وحتــىم 1/1/2017 الفــرتة عــن احملــافظ إدارة نتــائج نشــاط بلغــف -

 عــــن %(3.7) قــــدره عائــــد بنســــبة أمريكــــي دوالر 61,030,541 وقــــدره مبلــــز

 أمريكي. دوالر 1,634,265,612 مببلز إمجالي املستثمرة األموال إمجالي

 ـــــــــو م 31/12/2017بلـــــــــز رصـــــــــيد صـــــــــايف التســـــــــهيالت والقـــــــــروض يف  -

دوالر أمريكــي ومقارنتهــا بالســنة املاليــة الســابقة الــظ بلغــف     1,402,204,365
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ــا  43,709,408 دوالر أي بزيـــادة مبقـــدار 1,360,162,971 دوالر أمريكـــي وبيانهـ

 -كما يلي: 

 نسبة العائد قيمة التغري م 2016 م 2017 البيـــــــــــــان

 %8.1 56,715,886 643,470,152 700,186,738 حسابات جارية مدينة 
 %6.3 6,593,406 97,964,834 104,558,240 قروض مللية 
 %7.7- (34,475,868) 480,678,778 446,202,910 قروض دولية 

 %3.83 13,516140 339,375,724 352,891,864 قروض دعم ملؤسسات مستثمر فيها 
 %10.2 1,359,844 11,938,294 13,298,138 قروض وسلف املوظفني 

  43,709,408 1,573,427,782 1,617,137,890 اجملموع 
 

باملقارنـــة مـــع الســـنة  2017إيـــرادات بنـــد القـــروض والتســـهيالت لســـنة  بلغـــف -

 -سابقة كما مبني باجلدول التالي: ال

 مقدار التغري 2016اإليرادات  2017اإليرادات  البيان

 (2,049) 104,754 102,704 أوراق مالية ملتفظ بها حتى تاري  االستحقاق

 ( 488,501,93) 488,501,93 0.00 قروض مللية

 (420,541) 1,161,961 741,420 قروض دولية

 59,423 2,722,607 2,782,031 قروض الدعم

 ( 1,824.90) 1,824.90 0.00 لوس كابوس –قروض انفرجينس 

 -853,494.62 4,479,650.95 3,626,156.69 االمجالي

 

قيـام املصـرف برمسلـة    أوغنـدا:   /كمبـاال /قرض مصرف أفريقيا االسـتوائي   -

مليــــون دوالر أمريكـــــي مــــن قــــرض الـــــدعم املقــــدم للمصـــــرف      (5.5)مبلــــز  

مليــون دوالر أمريكــي مبوجــب  (16)أوغنــدا البــالز قيمتــه  /االســتوائي احملــدود 

ــك  م24/9/2017الصــادر بتــاري    2017/367-7-10قــرار جملــس اإلدارة رقــم    وذل

ــات الســلطات الرقابيــة والنقديــة األوغنديــة لتكــوين املخصصــات       وفقـــا ملتطلب

 ة جملابهة الديون املشكوك يف حتصيلها  الالزم

 (13.4)خسـائر مببلـز    م31/12/2016هذا وقد كانـف نتيجـة نشـاط املصـرف يف      -

 م. 2015مليار شلن نهاية السنة املالية ( 1.9)مليار شلن مقابل اربان بلغف 

 /كمبـاال  /تبني من ملضر اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة للمصـرف االسـتوائي       -

ــد بتـــاري    ــادة يف رأس املـــال املصـــرف مب م 21/7/2017أوغنـــدا املنعقـ  لـــزبأن الزيـ

مليار شلن بنـاء علـى متطلبـات السـلطات النقديـة األوغنديـة خصـمـا مـن         ( 20)

قــرض الــدعم املقــدم مــن مصــرف اللــييب اخلــارجي وهــذا قــد تــبني مــن خــالل    

ــل وزارة امل     ــن ممتـ ــارجي مـ ــييب اخلـ ــرف اللـ ــل املصـ ــة ممثـ ــر مطالبـ ــة احملضـ اليـ

األوغنديــة حتديــد موقفــه مــن دفــع حصــته مــن هــذه الزيــادة وأعالمــه بأنــه ي  

يتم دفع حصـتهم يف مجيـع الزيـادات السـابقة الـظ متـف علـى رأس املـال ، هـذا          

وتظهـــر قيمـــة هـــذه املســـاهمة بســـجالت املصـــرف اللـــييب اخلـــارجي مببلــــز         

ان يف .حيـف كـ  % 99.83دوالر امريكي وبنسبة مسـاهمة بلغـف    (26,291,331)

 دوالر أمريكي .( 20,791,331) مببلز وقدرة م31/12/2015
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شـركة أفريقيـا للمشـروبات    قرض شـركة أفريقيـا للمشـروبات الغازيـة :       -

ؤسســة انــدر يوبــار ســكافيدس القابضــة اكة بــني شــركيني هــم مالغازيــة شــر

وبـني شـريك    من رأس املـال % 77.5لك احملدودة ذات جنسيه قربصية الذي مت

واحــد تســعة الدوليــة لالســتثمار الــذي متلكهــا مؤسســة        9-1 اللــييب شــركة 

ــك     ــظ متلــ ــة والــ ــة الدوليــ ــذايف اخلرييــ ــال  % 22.5القــ ــن رأس املــ ــاري  ، مــ بتــ

 (4) س مــنح شــركة أفريقيــا للمشــروبات الغازيــة قــرض بقيمــة   25/08/2003

كمـا تـبني   ، مليون دوالر بفرتة مسان ثالث سنوات مـن تـاري  سـحب القـرض     

نح هلــا قــرض مــن املصــرف    تســعة الدوليــة لالســتثمار مــ   ان الشــركة واحــد  

 مليون دوالر   (19)يقدر اخلارجي 

من خالل الفح  واملتابعة تـبني ان املسـتثمر القربصـي قـام بشـراء مـا حبـوزة         -

شــــركة واحــــد تســــعة الدوليــــة لالســــتثمار مــــن أســــهم لصــــاا مؤسســــة         

ــاريع     ــجل املشـــ ــب ســـ ــذا حســـ ــدودة وهـــ ــة احملـــ ــكافيدس القابضـــ اندريووبارســـ

تثمار ليكـون  الصادر مـن هيئـة العامـة للتمليـك واالسـ      (002)ستثمارية رقم اال

 ؤسسة اندريووبارسكافيدس القابضة احملدودةاملالك الوحيد هو م

كمـــا س االتفـــاق بـــني املصـــرف ومالـــك شـــركة أفريقيـــا املشـــروبات الغازيـــة   -

ــى دمــج القرضــني وتصــبح قيمــة القرضــني املــدموجني      م 2/9/2012بتــاري   عل

يكـي  مليـون دوالر أمر  (5.5) ،مليـون فرنـك سويسـري    (7.8)مليون يـورو،   (4.9)

س وم، 31/12/2017ويســـدد بأقســـاط مـــددت ثالثـــة مـــرات أخرهـــا تنتهـــي يف       

وحتـى   31/12/2017متديد فرتة السمان للمرة الرابعة حيف كانف مـن تـاري    

 م.30/06/2019

قــدم العميــل بطلــب خبصــوص متديــد فــرتة الســمان ملــدة    24/09/2017بتــاري   -

م، 30/06/2019حبيــث يقــع ســداد أول قســط  30/06/2019شــهر أضــايف حتــى  18

ــط   ــر قسـ ــمان     م، 30/06/2023وأخـ ــاب الضـ ــد خطـ ــرف متديـ ــرتط املصـ ــد اشـ وقـ

الصادر عـن مصـرف اجلمهوريـة لتوافـق صـالحية خطـاب الضـمان مـع تـاري           

 .م2023سداد اخر قسط يف 

مــــدير إدارة مــــن م 11/12/2017بتــــاري   2017000930 رقــــماســــلة مبوجــــب مر -

صرف اجلمهورية بشـأن موضـوع خطـاب الضـمان الصـادر      مبخماطر االئتمان 

والذي س عرضـه علـى جملـس     اخلارجي، اللييبصرف امللشركة لصاا امن 

ــاإدارة املصـــرف يف اجتماع ــد يف   هـ ــر املنعقـ ــادي العاشـ ــدرهم، 29/10/2017العـ  صـ

 م. 31/12/2023حتى تاري   11621املوافقة بتمديد خطاب الضمان رقم 

بلز رصيد خمص  الديون املشـكوك يف حتصـيلها لبنـد القـروض وتسـهيالت       -

ــتحقاق يف     ــاري  االســـ ــى تـــ ــا حتـــ ــتفظ بهـــ ــة احملـــ  م31/12/2017واألدوات املاليـــ

ــوين خمصصــات بنســبة      ( 214,933,525) ــبني تك ــف ت  %100دوالر أمريكــي حي

   -سهيالت والقروض والظ صنفف ديون رديئة وبيانها كما يلي: لبعض الت



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

279 

 

 قيمة املخص  معادل بالدوالر األمريكي قيمة القرض نوع العملة البيان

 USD 73,069,756 73,069,756 100% شركة تام أويل مالطا
 USD 121,750,000 121,750,000 100% شركة االستثمارات النفطية

شركة الليبية التونسية 

 اإليطالية للمواد الصحية
EUR 5,714,499 6,819,112 100% 

 USD 4,597,497 4,597,497 100% شركة أبودر الغفاري
 USD 2,971,608 2,971,608 100% تآشركة املنش
 204,610   اجملموع

 

 

 الصحاريمصرف 
 م1964ســنة  يف أنشــأ الليبيــة التجاريــة ملصــارف ا أحــد الصــحاري مصــرف

   ،فرع 52 عدد يدير ليبية مساهمة كشركة

 سـهم أ مـن %( 59) هنسـبت  مـا  واالجتمـاعي  االقتصـادي االمنـاء   وقصند ميتلك -

 B N جمموعـة %( 19) نسـبته  مـا أي  اخلاص للقطاع %(22) ونسبة ،املصرف

P الفرنسية باريبا. 

 هـذه  مـن ر ي التـد  اباالنسـح  االجـنيب  الشـريك  قـرر م 2011 عـام  خـالل  -

 الفنيـة  املشـاكل  وتنـامي  املصـرف  مـن  صـوله أ حبسـ  خـالل  مـن  الشـراكة 

 مـيالدي  2016 عـام  بنهايـة  ألـف  الـظ  العالقـة ثـر  وتع الطـرفني  بـني  واالداريـة 

 رده جمـ وضـع  وأصـبح  بـه  اخلاصـة  املنظومة بوسح شراكةال هذه ضف اس

 ف.املصر مال راس يف مساهم

 يف أبـد  (TM24) جديـدة  مصـرفية  منظومـة  ءبشـرا  ذلـك  بعـد  املصـرف  قـام   -

والــظ  دينــار 5,355,127ميالديــة تبلــز تكلفتهــا  2016 العــام بنهايــة تفعيلــها

باإلضـــافة اس وجـــود فـــرع،  21يعمـــل بهـــا بـــاقي فـــروع املصـــرف البـــالز عـــددها 

فرع، وعلى الرغم مـن ذلـك فـأن     31يعمل بها  (2000مصريف )منظومة قدمية 

التقــارير املاليــة يــتم إعــدادها يف جــداول أكســل خارجيــة نتيجــة لعــدم قــدرة    

القـــــائمني عليهـــــا علـــــى اســـــتخراج تقـــــارير مبخرجـــــات تـــــزود مـــــن خالهلـــــا 

ــات واملعلومــات الكافيــة يف الوقــف املناســب، ويــتم االعتمــاد       املســتخدمني بالبيان

 على املنظومات اجلانبية.

 م31/12/2017دينـــار يف  1,767,746,616بلغـــف احملفظـــة االئتمانيـــة للمصـــرف  -

دينــار، بنســبة   61,146,627بلــز بــنق  عــن رصــيد الســنة املاليــة الســابقة مب     

وبـــــإجراء التحليـــــل االفقـــــي لبنـــــود احملفظـــــة   %،3.34الفـــــاض مقـــــدارها 

  -تبني ما يلي: م 2016مقارنة بسنة  م2017االئتمانية لسنة 
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 أسم البند
 مقدار التغري الرصيد يف

 النسبة املبلز 31-12-2017 31-12-2016

 15.58 %  (30,650,716) 166,022,749 196,673,465 القروض االجتماعية
 7.10% (10,514,838) 137,533,302 148,048,140 قروض عقارية

 0.02% (88,988) 574,368,385 574,457,373 قروض طويلة االجل
 0.17% (500) 289,201 289,701 كمبياالت خمصومة مستحقة

 (0.5)% 3,309,813  664,865,987 661,556,174 حسابات جارية مدينة
 9.36% (23,201,398) 224,666,992 247,868,390 مراحبةقروض 

 (3.34)% (61,146,627) 1,767,746,616 1,828,893,243 االمجالي
  

 30,650,716بلغــف أكــرب نســبة حتصــيل يف بنــد القــروض االجتماعيــة مببلــز  -

يليـــه بنـــد ، 2016عـــن ســـنة %15.58بنســـبة تغـــري بااللفـــاض مقـــداها  دينـــار

 23,201,398مببلــز م 2016قــروض املراحبــة الــذي ألفــض عــن رصــيده بعــام  

باإلضــافة اس الفــاض يف  %،9.36بنســبة تغــري بااللفــاض مقــدارها   دينــار

بنســبة الفــاض مقــدارها    دينــار 10,514,838بنــد القــروض العقاريــة مببلــز   

7.10.% 

كــان عليــه بعــام   عمــا 2017وجــود زيــادة يف بنــد الســحب علــى املكشــوف بعــام      -

ــز م 2016 ــادة مقــدارها    3,309,813مببل ــار بنســبة تغــري بالزي ــا % 0.5 دين أغلبه

 .  نا ة عن خصم قيمة املرتبات لزبائن املصرف وي حتصل

ــا  املســاهمات يف اجلهــات   ظهــر رصــيد  - ــة املســتثمر فيه ــة ســنة    احمللي ــى نهاي حت

، حيـــث تتضـــمن مســـاهمات مقدمـــة   دينـــار 34,784,800بلـــز وقـــدره مبم 2017

ــالز عــددها        ــات متــارس أنشــطة اقتصــادية خمتلفــة والب ــة،  11لعــدة جه اجله

 -ولوحظ بشأنها ما يلي: 

  بعـض اجلهـات منـذ سـنوات ماليـة، دون أن يطـرأ عليهـا        يف وجود مساهمات

وكــذلك دون م 2017أي تغــيري يف قيمــة هــذه املســاهمات حتــى نهايــة ســنة   

نهــا مــع عــدم قيــام املصــرف بــأي إجــراءات حيــال  احلصــول علــى أي عوائــد م

ــال   لقانونيــة حتــى انتهــف صــفتها ا   املســاهماتهــذه  وآلــف اس التصــفية، مث

 ذلك شركة الفنادق والسياحة وشركة املنشآت واملشغوالت املعدنية.

        وجود جهات مساهم فيها ونشـاطها قـائم وي يتحصـل املصـرف علـى عوائـد

أربان من قبـل اجلمعيـات العموميـة هلـذه     إجراء توزيعات  منها نتيجة لعدم

والشـركة املتحـدة    اجلهات مثال ذلك شـركة معـامالت للخـدمات املاليـة،    

 للتامني.

  وجـــود مســـاهمات يف جهـــات وضـــعها املـــالي غـــري جيـــد وحتتـــاج إس متابعـــة

ودراســة وتقيــيم نشــاطها وتكــوين املخصصــات الكافيــة جملابهــة اخلســائر        

 احملتملة.

 :مصرف الصحاري مساهماتضح وفيما يلي جدول يو  -
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 اسم الشركة م
مساهمات مصرف 

 لديهاالصحاري 
نسبة 

 املساهمة
عوائد املساهمة خالل 

 اخلمس سنوات االخرية
اجلهة وضع 

 املساهم فيها

 ال يوجد %3 30,000 شركة الفنادق والسياحة 1
حتث 

 التصفية

 ال يوجد %2.5 50,000 شركة املنشآت واملشغوالت املعدنية 2
 حتث

 التصفية

 غري جيد ال يوجد %5.52 5,520,000 العقاري رواالستثما االدخارمصرف  3

 مستمرة 1,293,000 %10 5,000,000 شركة معامالت للخدمات املالية 4

 غري جيد 101,558.782 %20 6,000,000 شركة االستثمار العقاري 5

 مستمرة 1,260,000 %6 1,200,000 الشركة املتحدة للتأمني 6

 غري جيد ال يوجد %0.75 750,000 شركة خدمات الطرق السريعة 7

 غري جيد ال يوجد %3.03 10,734,800 شركة االحتاد الوطين القابضة 8

9 
شركة النسر لصناعة االمسنف 

 غري جيد ال يوجد %9.52 2,000,000 املساهمة

10 
الشركة الليبية لالستثمار وتشغيل 

 غري جيد ال يوجد %0.40 1,000,000 املرافق الصحية

 غري جيد 125,000.00 %5.00 2,500,000 سوق االوراق املالية اللييب 11

    34,784,800 اجملموع 

 

 حسابات املراسلني

دينار، بزيادة عـن السـنة املاليـة     910,167,670 ظهر رصيد حسابات املراسلني مببلز

  -دينار وبشأنها لوحظ ما يلي:  73,624,694السابقة مببلز 

 تســــوية حســــابات املراســــلني للمصــــرف العديــــد مــــن   اتمــــذكر أظهــــرت

وي يـتم  م 2017حتـى سـنة    م2008املعلقات مببـالز ماليـة كـبرية منـذ سـنة      

ــاء         ــتم االكتف تســويتها نظــرا لقصــور إجــراء تســوية املعلقــات يف حينهــا وي

بإرسال تقرير دوري باملبالز املعلقة منهـا مبـالز لـ  حـواالت واعتمـادات      

مســــتندية وعمــــوالت خمصــــومة عــــن العمليــــات املصــــرفية مــــع البنــــوك   

 املراسلة.  

    مــن شــأنه أن   اســتمرار املبــالز املعلقــة مبــذكرة تســوية حســابات املراســلني

 ات العالقة بالقوائم املالية.  ذيؤثر سلبـا على أرصدة احلسابات 

ــرت  - ــذكراتأظهـ ــود   مـ ــروع وجـ ــابات الفـ ــوية حسـ ــات تسـ ــة  مب معلقـ ــالز ماليـ بـ

ــبرية  ــة   مرحلـــة لـــ  كـ لـــز رصـــيدها  ب م(2017-م 2009)مـــن ســـنوات ماليـ

نــاتج عــن قصــور   دينــار (98,349,810) م2017بــاملركز املــالي للمصــرف ل عــام 

رة املصــرف يف تســويتها يف حينهــا واالكتفــاء برتحيلــها مــن ســنة ألخــرى        إدا

 يف اجلدول التالي: والذي يؤثر سلبـا على احلسابات ذات العالقة وبيانها
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 دائنرصيد  مدينرصيد  يانـبـال

    455,073,385 مقاصة بين فروع بنغازي

  10,800,116,251  10,239,309,020 مقاصة بين اإلدارة العامة والفروع

    204,083,657 مقاصة بين فروع الجنوب

  10,800,116,251  10,898,466,062  االجمالي

    98,349,811 المعلقصافي الرصيد 
 

الرصـيد الفعلـي للمعلقـات املدينـة واملعلقـات الدائنـة        لالرصيد الظاهر ال ميثـ  -

 ملفردات احلساب.

فـروع ال حتتـوي علـى البيانـات      لز معلقـة مبـذكرة تسـوية حسـابات    اوجود مب -

التوضـــيحية هلـــذه املبـــالز ومثـــال ذلـــك مصـــرف الصـــحاري الفـــرع الرئيســـي    

طــرابلس وفــرع الرشــيد وكــذلك بعــض الفــروع باملنطقــة الشــرقية واملنطقــة   

 .اجلنوبية

ومثـال ذلـك    مقاصـة ضـائعة(  ) بيانهـا مدرجـة مبـذكرة التسـوية     مبالزوجود  -

بتــاري   دينــار 714,671بلــز املايــة مب درج علــى مــذكرة تســوية فــرع  البيــان املــ 

ــز   م،25/7/2016 ــاري   دينــار 800,610وكــذلك مبل ودون وجــود  م27/7/2014بت

 .تفاصيل أكثر على هذه املبالز

 تقييم التحول للصريفة اإلسالمية 

مـن املصـارف الـظ قامـف بتـبين سياسـة التحـول الكامـل          الصحارييعترب مصرف 

وس  العموميـة، عـدم صـدور قـرار مـن اجلمعيـة      للصريفة اإلسالمية، بالرغم من 

ــاء اإلدارة املســـؤولة عـــن   وس البـــدء يف تقـــديم منتجـــات الصـــريفة   الصـــريفة،إنشـ

ــة كــأول فــرع للصــريفة      فــتح فــرع وس  2010اإلســالمية خــالل ســنة    ــاب املدين ب

ــان عــدد   االســالمية، ــاطق ومــن خــالل      (6)وس افتت ــع يف املن مراكــز للشــراء والبي

 االتي:تقييم مشروع التحول للصريفة االسالمية باملصرف نورد 

اإلســـالمية،  تـــأخر إدارة املصـــرف يف تفعيـــل برنـــامج التحـــول إس الصـــريفة       -

ــتكمل    ــة التأســـيس وي تسـ ــى علـــى صـــدور     بعـــد،والزال يف مرحلـ حيـــث مضـ

بــع ســنوات وكــان مــن املفــرتض    أكثــر مــن أر  م2013لســنة  (1)القــانون رقــم  

حيـث جلـاء املصـرف نتيجـة لتـدني ايراداتـه بعـد         التحول،استثمار هذه املدة يف 

رفـع ســقف عمــوالت اخلــدمات املصــرفية   إس تفعيـل القــانون املشــار اليــه اعــاله 

بعـض املعـامالت املصـرفية     خاصة يف هذه املرحلـة إلجـراء  رهق الزبائن أبشكل 

 غريها.ر الصكوك املصدقة واخلارجية وإصداكالتحويالت 

ــام إدارة املصــرف بالــاذ    - ــالرغم مــن قي ــزم بتعــديل   إجــراءات ب ــة ي تلت  تنفيذي

 املخــاطر ، وسياســة االئتمانيــة السياســات و التأســيس وعقــد االساســي النظــام

 وعرضــها االســالمية للصــريفة والفنيــة القانونيــة املتطلبــات مــع يتوافــق مبــا

الشــرعية  الرقابــة هيئــة أعضــاء وتعــيني العتمادهــا العموميــة اجلمعيــة علــى
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ـــا ــواردة (7 مكــرر 100) املــادة لــن  خمالف  بأحكــام اخلــاص الرابــع بالفصــل ال

ــارف بشـــأنم 2012 لســـنة( 46) رقـــم القـــانون مـــن اإلســـالمية الصـــريفة  ، املصـ

 كــل لــدى تكــون) علــى نصــف والــظ ،م 2005 لســنة (1) رقــم للقــانون واملعــدل

 يقـل  ال ، الشـرعية  للرقابـة  هيئـة  اإلسالمية الصريفة أنشطة ميارس مصرف

 واملصـارف  والقـانون  الشـريعة  علـوم  يف املختصـني  مـن  ثالثة عن أعضائها عدد

 ......( اإلسالمية

عــــدم وجــــود قاعــــدة بيانــــات موحــــدة  ميــــع البيانــــات التارخييــــة املوجــــودة   -

باملنظومـــات املصـــرفية الـــظ اســـتخدمف يف الســـابق يف املصـــرف والـــظ كانـــف 

 عليها الفروع بشكل مستقل ودلك لغـرض معاجلـة احملفظـة االئتمانيـة    تعمل 

 .يف ظل الشروع للتحول للصريفة اإلسالمية

باعتمــاد عــدد مــن املعــايري الشــرعية  املركــزي ليبيــا مصــرف قيــامبــالرغم مــن  -

املنظمـــة لتقـــديم خمتلـــف املنتجـــات املصـــرفية املتوافقـــة واحكـــام الشـــريعة         

ركزية للرقابـة الشـرعية باملصـرف وتعميمهـا     االسالمية عن طريق اهليئة امل

ــارف  ــة،علـــى املصـ ــكيل التجاريـ ــارية جلنـــة وتشـ  ،االســـالمية للصـــريفة استشـ

لصـريفة  لمتـام التحـول   إلداخل املصارف التجاريـة الـظ تسـعى     وفرق للتحول

 ــاه  إنــه ميكــن اجلــزم بتقصــري مصــرف ليبيــا املركــزي يف    إال إ االســالمية،

 يلي:براز أهم مالمح هذا التقصري فيما تفعيل الربنامج وميكن ا

  وفــق  د تهــ هوتركــ الصــحاري العنــان ملصــارف أطلــقاملصــرف املركــزي

ــا  ــريفة      أمـ ــول للصـ ــات التحـ ــاز متطلبـ ــرية يف اجنـ ــدرات بشـ ــن قـ ــه مـ ــيح لـ تـ

 االسالمية.

    نهـا  إداء دورهـا بالشـكل املطلـوب حيـث     أتقصري اللجان املتعلقـة بـالتحول يف

للمصارف يف عملية التحـول مـن خـالل التواصـل     ي تقدم الدعم واملساندة 

مـــع مجيـــع املصـــارف ومتابعـــة املوضـــوع بشـــكل علمـــي ووضـــع اخلطـــط         

واالستفادة مـن  ـارب االخـرين ونقـل التجربـة واخلـربة احملليـة وتبادهلـا         

   املصارف.بني 

    تــدني مســتوي متابعــة إدارة الرقابــة علــى املصــارف والنقــد مبصــرف ليبيــا

وكـذلك عـدم    هلـا، زام باملعايري والضوابط املنظمة املركزي من حيث االلت

ــييف النــوعي         ــز علــى التفت ــدوري وس الرتكي ــام حبمــالت التفتــييف ال القي

 خمالفات.وفق ما يتبني من 

تــبني بــأن  الصــحاريمــن خــالل تقيــيم مشــروع الصــريفة االســالمية ملصــرف    -

املصرف اعتمـد يف منحـه للتمـويالت اإلسـالمية لإلفـراد علـى صـيغة املراحبـة         

 األمر بالشراء فقط وي يقم بتفعيل صيز التمويل األخرى لألفراد.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

284 

 

 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 السنة

 211,060,492 247,868,390 201,686,642 144,757,333 81,160,490 املبالز املمنوحة
 %160 %205.4 %148.5 %78 %100 التغري

 11,709,196 6,905,123 4,035,842 2,244,514 631,430 اإليرادات
 %1،754 %993.5 %941.9 %255 %100 التغري

 

 منتجـــات وتســويق  لتقـــديم باملصــرف  املــؤهلني  مـــن الكــايف  العـــدد وجــود  عــدم  -

 اإلسالمية. الصريفة ومتويالت

 املتـأخرة، وجود تقصري واضح من إدارة املصـرف يف متابعـة حتصـيل األقسـاط      -

 وكذلك ي يتم احلصر إال بالفروع املربوطة باملنظومة املصرفية فقط  

 االقساط املتأخر القائماألقساط  املسدداألقساط  األقساط املمنون الفرع

 2,482,252 101,202,212 27,736,128 131,420,594 إلمجاليا
 

من خالل فح  عينة مـن ملفـات املراحبـة اإلسـالمية ملراكـز الشـراء والبيـع         -

 فروع منطقة طرابلس للسلع املباعة تبني اآلتي:ب

   علـى الشـراء مـن قبـل      املوافقـة( وعـدم  /  )املوافقـة التقصري يف اعتماد منـوذج

 مدير الفرع.

  قيـام املراجـع    الشـرعي وعـدم  من قبل املـدقق  على املعامالت  يتم التدقيقي

ــب       ــوذج طلـ ــراء ومنـ ــى الشـ ــة علـ ــوذج املوافقـ ــاد منـ ــالفرع يف اعتمـ ــداخلي بـ الـ

 السلعة.

         ــات يف كــل مــن منــوذج الفحــ  والفــرز وإشــعار التقصــري اســتيفاء البيان

 االستالم والتسليم من قبل مندوب الفرع.

   عـــدم وجـــود مســـتندات تثبـــف ملكيـــة الشـــركة البائعـــة للســـيارة يف أغلـــب

 امللفات.

 لكمبيــاالت املقدمــة مــن الزبــائن كضــمان للمصــرف مقدمــة علــى   مجيــع ا

 .وبيانات العميلبياض وي يتم استيفاء القيمة 

 بيانها: واآلتيستصناع فح  التمويالت املمنوحة بصيغة االمن خالل  -

 نوع السلعة قيمة التمويل بالدوالر الشركة اسم

 2,150,000.00 شركة الوفاء للخدمات الصحية
 مغناطيسيجهاز رنني 

 7,500,000.00 شركة قدور للخدمات الطبية
 معدات طبية

 

 -لوحظ بشأنها االتي: 

س إقرارهــا بصــيغة اإلستصــناع مــن جملــس اإلدارة وخمالفــة ملنشــور مصــرف   -

الــذي أوقــف ومنــع املصــارف التجاريــة جلميــع التمــويالت   م4/2016ليبيــا رقــم 

 االسالمية.

 الشرعي باإلدارة. ي يتم اعتماد املعاملتني من املدقق -
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يف امللفـــني وعـــدم  غـــري موجــودة نمـــاذج اخلاصــة بصـــيغة اإلستصــناع   البعــض   -

وال يوجد منوذج استالم شـركة الوفـاء    املوجودة،استيفاء بيانات أغلب النماذج 

 للجهاز.

وصــفة الشــخ  الــذي قــام بــالتوقيع   اســم بــدونس التوقيــع نيابــة عــن املــدير   -

 نيابة عنه.

دة مبلـــف التمويـــل غـــري معتمـــدة مـــن طـــرف املخـــول عقـــد اإلستصـــناع املوجـــو -

 بالتوقيع عن املصرف وال وجود خلتم الشركة بالعقد.

  كرتونيلإلتقييم وسائل الدفع ا 

اجلوانــب اإلقتصـــادية   املوضـــوع مــن أهميــة كـــبرية وخاصــة مـــن    نظــرا ملــا ميثلـــه هــذا    

مزايـا   حتققـه حلاملـها مـن    ومـا  نق  السـيولة  جتماعية، وذلك يف حلحلة مشاكلواإل

أهمهــا ســهولة االســتخدام، ومتنحــه األمــان بــدل حفــظ ومحــل النقــود الورقيــة وتفــادي    

 صرف تبني االتي: بامل لكرتونيالدفع اإلمن خالل تقييم وسائل السرقة والضياع، و

عـــدم قيـــام إدارة املصـــرف يف ربـــط العديـــد مـــن الفـــروع باملنظومـــة املركزيـــة  -

T24) يف اجنــــاز املعــــامالت املصــــرفية   (، االمــــر الــــذي أدى إس تــــأخر املصــــرف

 .واعتماده على الطرق التقليدية يف العمل

األســر، كمــا تــبني   املتعلقــة بأربــاب يف اســتقبال البيانــات املصــرف فــروع تــأخر -

 صـــدارإس االدارة املختصـــة بإبطاقـــات التـــأخر يف إحالـــة البيانـــات اخلاصـــة بال

 .البطاقات

تقــم بتقــديم بياناتهــا املتعلقــة   يو املتــأخرة فــروعالأن هنــاك عــدد مــن  تــبني بــ -

بــاحلجوزات وعمليــات الشــحن املقدمــة مــن أربــاب االســر وذلــك للحصــول عــل  

 إس اإلدارة املختصــة إلمتــام عمليــة إصــدار البطاقــات. وإحالتهااا خمصصــاتهم 

 .فقط تها خالل الشهر االخري من السنةاقامف بإحالة بيانأخري فروع و

فــروع املصــرف وي   حجزهــا عــن طريــق الــظ س  املعــامالتد مــن يــعدالوجــود  -

بـــالرغم مـــن إحالـــة   يف تقريـــر الشـــحن مبنظومـــة املصـــرف املركـــزي تظهـــر 

 بياناتها إس إدارة البطاقات املصرفية لإلصدار.

قيام إدارة البطاقات املصرفية بإصدار البطاقـات مـن واقـع تقريـر احلجـز       تبني -

بالعملـــة  والـــظ ي يـــتم شـــحنها علـــى منظومـــة املصـــرف املركـــزي اخلاصـــة   

 األجنبية، ودون التأكد من صحة البيانات الواردة إليها.

ــا         - ــات نتيجــة لإلجــراءات الــظ تتبعه الفــاض نســبة االجنــاز يف شــحن البطاق

 -ولوحظ بشأنها االتي: اإلدارة املختصة 
         وجـــود الفـــاض كـــبري يف البطاقـــات املشـــحونة بالعملـــة االجنبيـــة مـــن

ــالز   ــالي املبـ ــرتاة امجـ ــة  املشـ ــى ذمـ ــر مب خمعلـ ــاب االسـ ــات اربـ ــة صصـ نظومـ
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خــالل الســنة وذلــك نتيجــة تــأخر املصــرف يف عمليــة        املصــرف املركــزي 

 .إصدار البطاقات

     الفــاض امجــالي البطاقــات املفعلــة خــالل الســنة مقارنــة بإمجــالي العــدد

 املصدر وكذلك املشحون خالل السنة.
     يســية احتــواء البيانــات املقدمــة مــن الفــروع الغــري مربوطــة باملنظومــة الرئ

(T24 ) غــري نقــل البيانــات بشــكل  نتيجــةعلــى الكــثري مــن البيانــات اخلاطئــة

 .ةكررصحيح واحتوائها على بيانات م

   يف بعـــض فـــروع املصـــرف وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق   الـــوظيفيضـــعف الكـــادر

بالعمـــل االلكرتونـــي أدى إس التـــأخري يف عمليـــة نقـــل البيانـــات اخلاصـــة       

 بأرباب االسر وتأخري صرف البطاقات.

           عــدم قيــام مصــرف الصــحاري برتمجــة االتفاقيــات والعقــود املربمــة مــع

لتشـريعات النافـذة بشـأن منـع اسـتعمال      ل شركة فيزا وهذ ما يعد خمالفـا  

 غري اللغة العربية يف مجيع املعامالت.
        ــركة ــن الشـ ــلة مـ ــحيحة واملرسـ ــري صـ ــرية الغـ ــام السـ ــض االرقـ ــود بعـ وجـ

ل اخلــاطئ للبيانــات مــن  البطاقــات، نتيجــة االدخــا  تشــخي املســئولة عــن  

 قبل املصرف.

    قيام إدارة البطاقات املصرفية بإصدار البطاقات من واقع منظومـة الشـحن

ــات املقدمــة مــن الفــروع للتأكــد مــن         للنقــد االجــنيب، دون مطابقــة البيان

األخطــاء الــواردة يف البيانــات، ويرجــع ذلــك لتــأخر الفــروع بإحالــة البيانــات   

  يف إصدار البطاقات.  إس االدارة مما سبب التأخري

حيـث  م، 2017تنفيذ برنـامج خمصصـات أربـاب األسـر خـالل       تأخر املصرف يف -

عمليـة حجـز،   ( 89279) ي تتجـاوز  تبني أن عدد احلجوزات لدى فروع املصرف

 عمليــة شــحن (73317)يف حــني بلــز إمجــالي عمليــات الشــحن مــن األســر عــدد 

ــا.    ــرف ليبيـ ــات مصـ ــق بيانـ ــحو  وفـ ــدد املشـ ــز العـ ــث بلـ ــال إس اإلدارة حيـ ن واحملـ

 (944)بطاقــة وكــان عــدد البطاقــات امللغيــة ( 47760) املختصــة باإلصــدار عــدد

بطاقــة، بينمــا  (46816)بطاقــة، وبالتــالي فــإن عــدد البطاقــات احملالــة لإلصــدار 

بطاقـــة  (29310)عـــدد البطاقـــات املفتوحـــة واملنشـــطة مـــن قبـــل املصـــرف عـــدد   

  -: وميكن توضيحه من خالل املخطط التالي
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ــذ        - ــات لتنفيــ ــامج البطاقــ ــة برنــ ــبني أن فاعليــ ــات تــ ــة البيانــ ــالل دراســ ــن خــ مــ

مــنخفض جــدا، حيــث بلــز عــدد     م2017خمصصــات أربــاب االســر خــالل ســنة    

نظومــة مب ســتفيديناملمقارنــة بعــدد  %40بطاقــة مفعلــة وي تتجــاوز   29310

 -لعدة أسباب ومن أهمها: املصرف املركزي 

 ــ ــة  توق ــات اإلحال ــل ل ف عملي ــزا يف املصــرف   واالصــدار والتفعي ــات الفي بطاق

 (.9)شهر  بشكل كامل خالل

   ــأخري يف تفعيــل البطاقــات الــظ س شــحنها وإحالتهــا لإلصــدار، نتيجــة      الت

 تأخر الفروع واملشاكل اإلدارية والتقنية.

         ــة املصــدرة ــات االلكرتوني ــل عــدد مــن البطاق ــام املصــرف بطباعــة وتفعي قي

يف حني أن هنـاك عـدد مـن البطاقـات الـظ س إحالتهـا لإلصـدار مـن          ،حديثا

 .عدة شهور والزالف حتف االصدار وي تفعل

دوالر، وهـذا يتعـارض    250حدد مصـرف الصـحاري سـقف السـحب اليـومي ب       -

الذي حدد سـقف السـحب اليـومي     (4/2017)مع منشور املصرف املركزي رقم 

 االصــدار ، كمــا حــدد املنشــور عمولــةدوالر 500علــى اآلالت الســحب اآللــي بـــ ـ   

 اإلصـــــدار عمولـــــة بلغـــــف حـــــني يف أقصـــــى، كحـــــد دوالر 75 بــــــ والتجديـــــد

 .دوالر 150 بـ الصحاري مصرف قبل من املستقطعة

صــــرف بتعريــــف الزبــــائن بــــالعموالت الــــظ يتقاضــــاها مقابــــل  املعــــدم قيــــام  -

ملنشـور املصـرف    افـ لحصوهلم على خمصصاتهم من برنامج أرباب االسر، خما

 (.4/2017)املركزي رقم 

ــا صــــرف الصــــحاري مب ضــــعف اخلــــدمات اإللكرتونيــــة  - تــــوفري خدمــــة ومنهــ

ــات الســحب    SMSالرســائل القصــرية   ــداع املصــاحبة لعملي والــظ لطــر  واإلي

 من البطاقة االلكرتونية. اخصمهإضافتها وتم ي الظ لزاالزبون باملب

د مـن قبـل املصـرف يـنظم العمـل      تبني عدم وجود دليل اجـراءات واضـح ومعتمـ    -

 احمللية. اتداخل اإلدارات املسئولة عن إجراءات إصدار البطاق

لفــاض  أدى إس ا الــدفع اإللكرتونــي  علــى آالت   ارتفــاع األســعار عنــد الشــراء    -

 االقبال على استخدام البطاقات احمللية.

علـى  وحظ تركـز التوزيـع   لـ  قلة االنتشار اجلغرايف ألالت السحب اآللي حيـث  -

 آالت البيع املسلمة غري فعالة. بعض منمدن ملدودة، ووجود 

خدمــة آالت نقــاط البيــع   لــدى شــركة معــامالت لــ  وجــود مبــالز معلقــة  -

 خر شركة معامالت يف تسويها.)التاجر(، وتأ
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 مصرف اجلمهورية
 احلوكمة

ــن       - ــالرغم مـ ــاء جملـــس االدارة، بـ ــبة لـــبعض اعضـ ــاب بالنسـ ــاالت الغيـ ــدد حـ تعـ

القــانوني  هانعقــاد جلســاته بصــفة شــهرية واكتمــال نصــاب انتظــام اجمللــس يف 

 وفقا ملتطلبات قانون املصارف.

نق  اخلربة الالزمـة والكافيـة يف الشـؤون املاليـة واملصـرفية بالنسـبة لـبعض         -

 دورهــــماعضــــاء اجمللــــس، ممــــا ســــاهم يف ضــــعف نظــــام احلوكمــــة وقصــــور  

 االشرايف على املصرف بشكل كامل وفعال.

الملام الكايف بنشاطات املصـرف وعملياتـه احملاسـبية واملاليـة     قلة املعرفة وعدم ا -

ــل اعضــاء جملــس االدارة، ممــا ســاهم يف اســتمرار ضــعف اداء        املتشــعبة مــن قب

 االدارة التنفيذية وعدم تطبيق قواعد احلوكمة بالشكل املطلوب.  

بالرغم من وجود ميثاق أخالقي معتمد لدى املصرف، غـري انـه قـديم جـدا وي      -

وتوصـيات جلنـة بـازل ودليـل احلوكمـة الصـادر عـن مصـرف          عايرييتضمن م

 ليبيا املركزي، خصوصا فيما يتعلق باآلتي.

   سـتغالل  متنـع حـاالت اال   ي حيدد امليثاق كافة الضوابط واالجـراءات الـظ

 أو تغليب املصلحة الشخصية على مصلحة املصرف العامة. يشخصال

       ف ذات العالقــة ويضــع هلــا    ي حيــدد امليثــاق مجيــع العمليــات مــع االطــرا

ــه أو     ــاهمي املصـــرف أو موظفيـ ــار مسـ ــة بكبـ ــواء كانـــف مرتبطـ ضـــوابط سـ

 اعضاء جملس ادارته أو اية جهات ذات صلة بهم.

        افتقــار امليثــاق اس السياســات واالجــراءات اس حتــدد كيفيــة التعامــل مــع

 احلاالت الظ حتتوي على تضارب يف املصاا.

   ــات ا ــز ي يتضـــمن اآلليـ ــري  لتبليـ ــات غـ ــال وممارسـ ــن أي اعمـ ــة أو  عـ قانونيـ

   .مهنية داخل املصرف

ي يتــــبني قيــــام جملــــس االدارة بوضــــع خطــــة اســــرتاتيجية لتطــــوير العمــــل  -

املصــريف و الوصــول بــه اس مســتويات تتناســب مــع حجــم اصــوله ، فاملصــرف         

ضعيف جدا على مستوي االداء العام و االداء التشـغيلي ويتعـرض املصـرف اس    

تطبيـق  جب وضع خطة اسـرتاتيجية ملعاجلـة و  ة و متنوعة تستوخماطر عديد

ــة بــازل وخصوصــا مــع قــرب انتهــاء      واملعــايري احملاســبية الدوليــة   معــايري جلن

معاجلـة التـأخر يف    ، 2019حيـز التنفيـذ يف نهايـة     3مهلة دخـول اتفاقيـة بـازل    

اعـــداد و اعتمـــاد اهليكـــل التنظيمـــي للمصـــرف فضـــال عـــن املـــالك الـــوظيفي و  

   املعلقات.وعاجلة تضخم حجم الديون مف الوظيفي للوظائف ، الوص

مـن قبـل االدارة التنفيذيـة وس     2018لسـنة  تشـغيلية  بالرغم من اعـداد خطـة     -

ي تتطـرق اخلطـة اس   بأنهـا  اعتمادها من قبل جملس االدارة، غـري انـه لـوحظ    
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الغــري مربوطــة  ومعاجلــة وضــع الفــروع والوكــاالت الــظ يف املنــاطق النائيــة     

   فرع ووكالة. 50باملنظومة والظ يقدر عددها حبوالي 

الصادرة عن مصرف ليبيا املركـزي بشـأن ضـرورة    خمالفة القوانني واللوائح  -

ا التقيد بوضع سياسات واضـحة املعـاي مـن قبـل جملـس االدارة، وذلـك وفقـا ملـ        

الئتمـان،  دليـل احلوكمـة، يف ادارة سياسـة ا   ين  عليه قانون غسيل االمـوال و 

 االستثمار، املخاطر، االلتزام باملخصصات، مكافحة غسيل االموال.

ائح للجــان املنبثقــة عــن اجمللــس تتضــمن ضــوابط واجــراءات     وي يــتم اعــداد لــ  -

 ا ومهامها ومسؤولياتها التفصيلية.عملها وحتدد اهدافه

ــدليل          - ــا ل ــا وفق ــزام اللجــان بإعــداد التقــارير الســنوية املنصــوص عليه عــدم الت

وكمة، والظ تتطلب الرتكيز على ملورين وهما ملخـ  االعمـال الـظ    احل

ــا اللجنـــة خـــالل العـــام، وملـــور تقيـــيم اداء اللجنـــة ومـــدى فعاليـــة     قامـــف بهـ

 االجراءات واالساليب الظ الذت من قبلها.

ملعاجلـة املالحظــات الـواردة يف تقريــر   بالــاذ الـالزم   ةعـدم قيـام جلنــة املراجعـ    -

وبشــكل خــاص تلــك املتعلقــة بنقــاط الضــعف يف نظــام      املــراجعني اخلــارجيني 

ــريعية املصــــرفية،        ــات والقــــوانني التشــ ــداخلي، خمالفــــة السياســ ــبط الــ الضــ

 وكذلك الديون وخمصصاتها.

غيــاب التنســيق بــني جلنــة املراجعــة واملراجــع اخلــارجي فيمــا يتعلــق بربنــامج      -

 بها.املراجعة واالعمال االضافية الظ ينوى املراجع اخلارجي القيام 

تعــيني مــدير إدارة   وضــوابط ي تتطــرق جلنــة املراجعــة اس حتديــد شــروط      -

 املراجعة الداخلية.

غياب دور جلنة املراجعة يف اعداد وتعديل دليـل سياسـات واجـراءات عمـل ادارة      -

 املراجعة الداخلية.

عدم وجود دليـل سياسـات واجـراءات واضـح لوحـدة االمتثـال واالكتفـاء فقـط          -

لنمطية، االمـر الـذي يتطلـب مـن جلنـة املراجعـة العمـل علـى         بإعداد التقارير ا

موضـــحا اليـــة ادارة  ال بإعـــداد دليـــل سياســـات واجـــراءات،إلـــزام وحـــدة االمتثـــ

 خماطر عدم االمتثال وطرق اإلنذار املبكر للمخاطر.

ــاطر،     - ــال ادارة املخـ ــة اعمـ ــاطر يف متابعـ ــة املخـ ــاب دور جلنـ ــدى   غيـ ــد مـ لتحديـ

 ت املخاطر وطرق قياسها.كفاءة تنفيذ سياسات واجراءا

ــاطر       - ــل ادارة املخـ ــنوي هليكـ ــيم السـ ــة والتقيـ ــاطر بالدراسـ ــة املخـ ــوم جلنـ ي تقـ

 ملصرف.  مع بيئة عمل ا همدى مالئمتو

تركزت دراسة وحتليل ادارة املخاطر على خماطر التشـغيل واالئتمـان فقـط     -

وذلك دون التطرق اس انواع املخاطر االخـرى مثـل خمـاطر السـيولة، خمـاطر      

 .واملخاطر الداخليةسوق ال
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بوضـــع معـــايري اساســـية لتقيـــيم اداء مـــن يشـــغلون  التعيينـــات جلنـــة ي تقـــوم  -

 الوظائف العليا بإدارة املصرف  

ــام مبتابعــة سياســات وإجــراءات االفصــان        - ــة احلوكمــة يف القي ــاب دور جلن غي

 السياسات. هذهلدى املصرف واقرتان تعديالت على 

االمــــر الــــذي حيــــول ودون  2014ي تنعقــــد اجلمعيــــة العموميــــة منــــذ ســــنة   -

 االفصان للمساهمني.

ي تتضــمن القــوائم املاليــة قائمــة التــدفقات النقديــة وكــذا قائمــة الــتغري يف       -

 حقوق املساهمني.

 احملفظة االئتمانية

ــر  ــة ظهــ ــيد احملفظــ ــاري     رصــ ــى تــ ــة حتــ ــز مب ،م31/12/2017االئتمانيــ ــدره بلــ وقــ

عـــن رصـــيد  دينـــار، (523,099,123)دينـــار بـــنق  يقـــدر حبـــوالي  ( 7,953,482,111)

 -وبيانها اآلتي: دينار  (8,476,581,234)البالز حوالي  م31/12/2016احملفظة يف 

 م31/12/2017 م31/12/2016 انــــــــــــــــالبي ر.م

1 
 2,834,560,208 3,077,827,394 سحب على املكشوف

2 
 905,063,871 907,120,113 القروض اخلاصة 

3 
 1,065,802,286 1,106,251,812 القروض التجارية 

4 
 797,985,735 542,678,011 القروض العقارية

5 
 69,494,094 48,757,170 القروض العقارية املساهمة

6 
 60545,391 62,136,521 قروض متعثرة أخرى

7 
 564,724,842 682,868,379 قروض اجتماعية

8 
 1,655,305,683 2,048,943,834 السلع املباعةملفظة 

 7,953,482,111 8,476,581,234 اإلجـــــمـــالي 

 

مــن خــالل فحــ  رصــيد احملفظــة االئتمانيــة علــى مســتوى املصــرف خــالل        -

يالحــظ ارتفــاع رصــيد م، 2017وحتــى عــام  2011ام ــــــــالســنوات الســابقة منــذ ع

 -والبيان التالي يوضح ذلك:  ها من سنة إس أخرى،

 املخص  قيمة الديون املتعثرة امجالي رصيد احملفظة السنة املالية

31/12/2011 5,421,011,886 1,099,341,000 716,039,760 

31/12/2012 6,715,480,166 1,281,246,000 749,259,560 

31/12/2013 8,257,548,621 1,318,576,487 799,655,560 

31/12/2014 8,663,181,036 1,301,160,141 829,655,560 

31/12/2015 8,986,210,221 1,393,655,181 855,050,334 

31/12/2016 8,476,581,234 1,398,054,141 867,189,560 

31/12/2017 7,951,924,343 
- - 

 

ضعف تقييم الرهونات العقارية املقدمة خالل السنوات املاليـة السـابقة، األمـر     -

الذي يؤكد عدم التزام املصـرف بتنفيـذ منشـور مصـرف ليبيـا املركـزي رقـم        
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ــنة  (58) ــهيالت   م، 2007لســ ــدة التســ ــوابط لفــــيض أرصــ ــد ضــ بشــــأن حتديــ

 االئتمانية والقروض لغرض احتساب خمصصات الديون غري املنتظمة.

 رصيد احملفظة العديد من الديون املتعثرة لضـعف الضـمانات املقدمـة،   تضمن  -

ــا أدى إس عــدم        والــبعض اآلخــر ال يوجــد هلــا أي ضــمانات ميكــن الرجــوع إليه

 قدرة املصرف على حتصيل أمواله املمنوحة للمستفيدين.

ــة القــروض بلغــف - ــاملني املمنوحــة العقاري ــة باملصــرف للع  املاليــة الســنة نهاي

ــوالي م2017 ــار (63,020,336) حـ ــدد دينـ ــالل املسـ ــدد  خـ ــنة عـ  قـــرض( 279) السـ

 فقط من القروض املمنوحة هلم. %10دينار متثل  (6,307,804) مببلز

 قــرار( 23) عــدد م2017 ســنة خــالل اجلمهوريــة مصــرف إدارة جملــس أصــدر -

 .احملتسبة الفوائد سداد من اإلعفاء خبصوص

 االستثمارات واملساهمات

ــرتظ ــتثمارات هـــــ ــرف  اســـــ ــاهمات املصـــــ ــز م31/12/2017 يف ومســـــ ــدره مبلـــــ  وقـــــ

ــار،( 243,862,431) ــاع دين ــار (5,000,000) بنحــو م2016 ســنة عــن بارتف وبشــأنها  دين

  -تبني اآلتي: 

 مــن نشــاطها عــن عوائــد أيــة حتقــق وي املتعثــرة املســاهمات مــن وجــود العديــد -

 القــانوني، شــكلها بعــض اجلهــات أنتهــى  املســاهمة، باإلضــافة إس وجــود  تــاري 

 مـن  قـرار  إس حتتـاج  والـظ  طويلـة  سـنوات  مـن  مرحلة بأرصدة تظهر والزالف

وعلــــى ســــبيل املثــــال  عنهــــا، النا ــــة اخلســــائر إلقفــــال العموميــــة اجلمعيــــة

 الشركة األهلية للتجارة وتصنيع املالبس، الشركة الوطنية للتجارة.

قـائم وي   ونشـاطها  اجلهـات املسـاهم فيهـا    بعـض  مـع  جديـة  متابعـة  وجود عدم -

 االدخـار  مصـرف  يتحصل املصرف على أية عوائد وعلى سـبيل املثـال مسـاهمة   

العقــاري، وشــركة ليبيــا للتــأمني وشــركة الصــرافة واخلــدمات    واالســتثمار

 املالية )شركة معامالت(.

مـــــــا قيمـــــــة  ،م31/12/2017بلغـــــــف قيمـــــــة شـــــــهادات إيـــــــداعات املصـــــــرف يف  -

دينـار   (2,992,593)دينار بارتفاع عن السنة املاضـية حـوالي    (12,269,465,036)

حيـــث لـــوحظ أن شـــهادات إيـــداع مصـــرف ليبيـــا املركـــزي ألحتقـــق إي إيـــراد   

بشـأن منـع املعـامالت الربويـة،      ،م2013لسـنة   (1)تنفيذـا لنصوص القانون رقـم  

 يتطلـب  األمـر الـذي   للمصـرف،  االسـتثمارية  السياسـة  ويشري ذلك إس ضـعف 

 أفضل العوائد. وحتقيق أفضل استثمارات ألموال إستوجيه ا

م 31/12/2017 يف قيمــــة والفــــروع العامــــة اإلدارة جــــاري حســــاب رصــــيد بلــــز -

ــار، (2,400,800,004) حــوالي ــاتج دين ــة عــن ن ــة األرصــدة مقابل ــة املدين  والدائن

ــالز     جلنــة تشــكيل س وقــد للمعلقــات لتســوية هــذه املعلقــات والــظ تظهــر مبب

قبــل   مــن  والقصــور  الضــعف  نــاتج عــن  ماضــية  ســنوات  ضــخمة مرحلــة مــن  
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ات والــــظ أثــــرت ســــلبـا علــــى احلســــابات ذ  تناميهــــا إس أدى املختصــــة اإلدارات

 العالقة.

ــواالت       - ــتندية واحلـ ــادات املسـ ــن االعتمـ ــة عـ ــات املقدمـ ــة البيانـ ــالل دراسـ ــن خـ مـ

واملوافـق عليهـا    ومستندات برسـم التحصـيل املرسـلة مـن مصـرف اجلمهوريـة،      

 -وبيانها اآلتي:  م،2017من قبل مصرف ليبيا املركزي لسنة 

 USD EUR GBP TND الـبيـان

اعتمادات القطاع 

 اخلاص

 مرسلة

 موافق عليها

686,722,814 

733,786,598 

273,195,854 

296,008,934 

921,344 

921,344 

60,263,237 

66,861,773 

اعتمادات قطاع 

 عام

 مرسلة 

 عليهاموافق 

98,132,681 

72,396,994 

68,805,593 

32,862,927 

000 

000 

1,120,000 

000 

اعتمادات القطاع 

 املصريف

 املرسلة

 املوافق عليها

000 

000 

8,048,853 

7,300,046 

000 

000 

000 

000 

حواالت القطاع 

 اخلاص

 مرسلة

 موافق عليها

2,800,220 

2,913,801 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

القطاع حواالت 

 العام

 مرسلة

 موافق عليها

8,471,901 

16,951,889 

6,367,320 

4,941,505 

000 

000 

20,160 

000 

حواالت القطاع 

 املصريف

 املرسلة 

 املوافق عليها

000 

000 

69,237 

82,737 

000 

000 

000 

000 

مستندات برسم 

التحصيل قطاع 

 حاص

 املرسلة

 املوافق عليها

80,827,704 

70,386,969 

109,156,114 

92,281,004 

000 

000 

14,590,190 

12,430,190 

 

والـظ  م 2016من خالل دراسة بيانـات مسـتندات برسـم التحصـيل خـالل العـام        -

ها عـن طريـق املصـرف لـوحظ اقتصـار التوريـد عـن طريـق شـركات          س تنفيذ

 - معاملة ومنها على سبيل املثال ال احلصر:( 23)معينة تصل إس 

 اسم الشركة

عدد 

 املعامالت

 العملة إمجالي املعامالت

 EUR 6,063,142.48 18 شركة مشال املتوسط السترياد املواد الغذائية املساهمة
 TND 15,657,272.00 23 شركة قمة اإلتقان السترياد املواد الغذائية

شركة الساحل السترياد املواد الغذائية املساهمة والفواكه 

 الطازجة واملواشي واللحوم
23 5,741,373.20 US 

 20 املواد الغذائية املساهمة الواحة الستريادشركة 

1,357,200.00 EUR 

6,521,306.80 US 
 EUR 4,372,872 2 واملواشي واللحومشركة الكهف السترياد املواد الغذائية 

 

س  2017كمــا لــوحظ خبصــوص مســتندات برســم التحصــيل خــالل الســنة         -

إتبــاع نفــس اخلطــوات املتبعــة خــالل الســنة الســابقة وذلــك باقتصــار املعــامالت  

ــدة إس       ــركة الواحـ ــامالت للشـ ــض معـ ــل بعـ ــة تصـ ــركات معينـ ــى شـ  (26)علـ

 معاملة ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
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 اسم الشركة

عدد 

 املعامالت

 إمجالي املعامالت

 21 شركة املالك الدولية السترياد املواد الغذائية

9,436,676 TND  

3,291,874 EUR  
  USD 7,649,416 26 شركة الساحل السترياد املواد الغذائية والفواكه الطازجة

  EUR 3,146,458 3 شركة الواحة السترياد املواد الغذائية املساهمة

  EUR 5,274,220 3 شركة الكهف السترياد املواد الغذائية واملواشي واللحوم
 

مسـتندات برسـم التحصـيل    ( 2)من خالل البيانات املقدمـة لـوحظ وجـود عـدد      -

يـورو، خبصــوص اسـترياد عجــول حيـة مــن قبــل    ( 10,344,150)مببلـز إمجــالي  

شركة اإلتقان الـذهيب السـترياد مـواد البنـاء ووسـائل النقـل املختلفـة واآلالت        

 الثقيلة.

ــة يف      - ــة واخلارجي ــات الضــمان الداخلي ــز  م31/12/2017ظهــر رصــيد خطاب مببل

ــز     3,692,583,894 ــابقة مببلـــــ ــة الســـــ ــنة املاليـــــ ــن الســـــ ــنق  عـــــ ــار، بـــــ  دينـــــ

ــف يف    (312,082,849) ــث كانـــــــــ ــار حيـــــــــ ــة 31/12/2016دينـــــــــ  م بقيمـــــــــ

 دينار.( 4,004,666,743)

لكـي يـتم قبـول     م2099 صـالحيتها  تـاري   خطابات الضمان بعض وجود لوحظ -

وي يـتم تسـييلها وانتهـف     ة،بياناتها باملنظومة لكونها مرحلة من سنوات سـابق 

 صالحيتها.

ــود - ــات وجـ ــة  خطابـ ــمان داخليـ ــة( ضـ ــى     )ملليـ ــة علـ ــتم املوافقـ ــة ي يـ وخارجيـ

تســـييلها وانتهـــف صـــالحيتها، والـــذي قـــد يعـــرض املصـــرف إس تكبـــد خســـائر 

 .القضاء طريق ألحكام صادرة عن

ومببلـز كـبرية حيـث ظهـرت إمجاهلـا      املصـرف   ضـد القضايا املرفوعـة  تراكم  -

ــة   ــنة املاليــــ ــة الســــ ــز   (215,700,064) مبلــــــزم 2017حتــــــى نهايــــ ــار، مبلــــ دينــــ

 -قضية، والبيان التالي يوضح ذلك:  (160)دوالر لعدد ( 2,094,639)

 القيمة )دوالر( القيمة )دينار( عدد القضايا نـوع القضية ر.م

1 
 -  23,532,000 19 قضايا عقارية

  997,000 11 عماليةقضايا  2
- 

3 
  1.500,000 1 قضايا مساهمي املصرف

- 

5 
  48,780,285 22 قضايا ومشاكل احلجز والتنفيذ

- 

6 
  54,043,523 14 قضايا التسهيالت االئتمانية

- 

  1,910,811  4,710,579 15 قضايا اعتمادات مستنديه 7

8 
  1,619,500 2 قضايا خطابات الضمان

- 

9 
  45,000 8 توزيع الثروةقضايا 

- 

  4,931,224 10 قضايا صكوك 10
- 

11 
  14,561,000 3 قضايا صريفة إسالمية

- 

12 
 138,827  54,314,374 55 قضايا أخرى 

  2,094,639  215,700,086 160 اإلجـمـالـي 
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مببلــز م 2017ظهــر حجــم القضــايا املرفوعــة مــن املصــرف حتــى نهايــة ســنة          -

 قضـــية العديـــد منهـــا منـــد ســـنوات ســـابقة، ( 104)دينـــار لعـــدد  (249,443,265)

 -التالي يوضحها: على أموال املصرف والبيان  وحتتاج إس متابعة حفاظـا

 القيمة )دوالر )دينار(قيمة ال عدد القضايا نوع القضية ر.م

1 
  170,000 6 قضايا عقارية

 

  165,555 2 قضايا عمالية 2
 

3 
  650,636 3 احلجوزات

 

4 
  18,958,815 12 قضايا ومشاكل احلجز والتنفيذ

 

5 
  145,184,615 50 قضايا التسهيالت االئتمانية

 

  35,000,000 1 قضايا اعتمادات مستنديه 6
 

7 
  5,600 1 قضايا توزيع الثروة

 

8 
  8,700  21,014,264 6 قضايا صكوك

  28,293,788 23 قضايا أخرى )رد مبالز وترجيع( 9
 

 8,700  249,443,263 104 اإلجـمـالـي 

 

 مصرف مشال أفريقيا
 دينـار،  349,030,514مببلـز وقـدره   م، 31/12/2014ظهر رصـيد رأس املـال املـدفوع يف    

 وحــدة جلنــة، وإنشــاء مــن أكثــر بتشــكيل املصــرف إدارة قيــام بشــأنه لــوحظ وقــد

ــة ــتم ي أنــه باملســاهمني، إال خاصــة باملصــرف إداري ــى ي  إس التوصــل تارخيــه حت

 حقـــوق وإثبـــات األســـهم علـــى وتوزيعـــه املـــدفوع املـــال رأس لكامـــل حتليلـــي بيـــان

 ،م2005لســنة  (1)مــن القــانون رقــم ( 67)مــع نــ  املــادة  يتعــارض مــا وهــذا املــالكني

عليهـا والبيـان التـالي يعـرض مكونـات       املتعـارف  احملاسـبية  واملبادئ بشأن املصارف

  -رأس املال: 

 نسبة املساهمة قيمة املساهمة )دينار( البيــــــــــــــان 

 %81.86 285,705,409 معاجلة عجز اندماج( –نقل أسهم مصارف )املركز مصرف ليبيا 
 %15.17 52,944,994 املندجمة بالفروع وجهات أفراد

 %18.14 10,380,109 مساهمات حتف التسوية
 %100 390,030,514 اإلمجالي

 

 

ــتم ي -  آخــر تــاري  وأن لعــدة ســنوات،  للمصــرف العموميــة اجلمعيــة انعقــاد ي

 31/12/2011 بتــاري  كــان للمصــرف العموميــة للجمعيــة انعقــاده اجتمــاع س

 م.

 االســـرتاتيجية  القـــرارات  علـــى  العـــام  املـــدير  مـــن  الصـــادرة  القـــرارات  تفتقـــر  -

 عــن الصــادرة القــرارات مــن % 43 نســبته مــا أن التنظيميــة، حيــث  والقــرارات

 مرتب. بدون إلجازات ومتديد منح قرارات ل  العام املدير

 يف مواعيـدها ملرجعتهـا واعتمادهــا   القــوائم املاليـة  إعـداد  يف املصـرف  إدارة تـأخر  -

 املاليـــة الالئحـــة مـــن( 35) املـــادة لـــن  املرجـــوة، باملخالفـــة األهـــداف لتحقيـــق
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 املصــارف بشـأن م 2005 لسـنة  (1) رقــم القـانون  مـن  (26) املــادة ونـ   للمصـرف 

 م. 2012 لسنة( 46) رقم بالقانون املعدل

اكتمال النصاب القانوني ألعضاء جملس اإلدارة، حيـث تـبني ان جملـس    عدم  -

   قانون املصارف.لخالفة بامل اعضاء فقط، 4إدارة املصرف يتكون من عدد 

ــتم يف فـــرتات     - ــة وتـ ــاء جملـــس االدارة غـــري منتظمـ ــات أعضـ لـــوحظ ان اجتماعـ

بصـــفة شــهرية، ممــا يشـــري اس الالمبــاالة وعــدم حتمـــل     متباعــدة وال تنعقــد   

 .املسؤولية املهنية من قبل اعضاء اجمللس

التقـاعس أو االهمـال يتضــح جليـا يف عــدم تقيـد اعضــاء جملـس االدارة بإعــداد       -

الذي يوضح املعايري الـظ حتكـم تصـرفات االدارة التنفيذيـة     وامليثاق األخالقي 

 ة ألحكام وقواعد احلوكمة.واملوظفني باملصرف، وذلك باملخالف

 عدم قيام إدارة املصرف بوضع خطة او اسرتاتيجية عامة للمصرف. -

حيــث س اعتمادهــا  ،2017اعتمــاد امليزانيــة التقديريــة للســنة املاليــة   يفالتــأخر  -

 م.3/5/2017يف 

غيــاب الــدور اإلشــرايف للمجلــس وعــدم وضــع ملــددات ومعــايري االداء للتقيــد    -

 بها من قبل اإلدارة العليا للمصرف.  

للــى جملــس االدارة عــن أهــم دور لــه وهــو وضــع خطــة لتــأمني اســتمرارية       -

ــاديني       االدارة التنفيذيــة للمصــرف عــن طريــق التــدريب لتكــوين وصــقل القي

 مي الوظيفي.الثاني للتسلسل اهلروالصف االول و

ثــال وادارة غيــاب دور اجمللــس يف تعزيــز انظمــة الضــبط الــداخلي ووحــدة االمت  -

ــة و  ــة الداخليــ ــداء    املراجعــ ــة وابــ ــا الدوريــ ــة تقاريرهــ ــاء فقــــط بدراســ االكتفــ

 املالحظات عليها فقط.

ي يقم اجمللس بوضع وتنفيذ خطة أو سياسـة واضـحة املعـاي إلدارة سياسـات      -

ــاطر   ــان، املخـ ــل     االئتمـ ــة دليـ ــن  عليـ ــا يـ ــا ملـ ــوال، وفقـ ــيل االمـ ــتثمار، غسـ االسـ

 احلوكمة.

ي يـــتم اعـــداد إطـــار عمـــل يوضـــح العالقـــة وحيـــدد املســـؤوليات والصـــالحيات   -

 للتمييز بني الدور اإلشرايف والتنفيذي للمجلس.

خمالفة دليل احلوكمة الصادر عن مصرف ليبيا املركزي، حيـث تـبني عـدم     -

ت والتعينــــات، جلنــــة آهــــي جلنــــة املكافــــلجــــان املنصــــوص عليهــــا والتشــــكيل 

 املراجعة، جلنة املخاطر، جلنة احلوكمة.

وذلــك  1،2،3لتــزام املصــرف بتنفيــذ معــايري وتوصــيات جلنــة بــازل  اتــبني عــدم  -

فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة خمـــاطر االئتمـــان، الســـيولة، التشـــغيل ........ وغريهـــا مـــن 

 املخاطر االخرى.
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املسمون به قانونا وهـو ثلـث راس املـال،     اقف احلدفخسائر سنوية تكبد املصرف  -

االمر الذي يتطلب ضرورة الاذ االجراءات املناسبة من قبـل السـلطات املعنيـة    

 حيال الوضع القانوني للمصرف  

ــل (2) باســتعمال عــدد  املصــرف يقــوم -  منظومــة خيــ  إحــداهما حســابات دلي

 تأســيس تــاري  منــذ قدميــة حســابات خيــ  واآلخــر فلــيكس كيــوب املصــرف

ــة ملصــارفا ــد وهــذا األهلي ـــا يع ــادة مــن (5) للفقــرة خمالف  الالئحــة مــن (7) امل

 أسـاس  علـى  يقـوم  للمصرف احملاسيب النظام) أن تن  والظ للمصرف املالية

ــابات دليـــل وضـــع ــا املســـاعد واألســـتاذ العـــام األســـتاذ حلسـ  تـــوفري يضـــمن ومبـ

كــان مــن املفــرتض  والــذي  ، ( واملتابعــة للرقابــة الالزمــة واملعلومــات البيانــات

 حجـم  مـع  يتماشـى  باملصـرف  خـاص  حسـابات  دليـل  توحيـد  املصـرف  إدارة قيام

 نظـام  أي عليـه  يبنـى  الـذي  األسـاس  هـو  احلسابات دليل كون املصرف ونشاط

 . ملاسيب

ــام عــدم - ــي ســجل مبســك املصــرف إدارة قي ــة لألصــول حتليل  مــن ميكــن الثابت

أدى االسـتبعادات  و واإلضـافات  االسـتهالك  ونسـبة  األصـل  قيمـة  معرفة خالله

 الـــدفرتي والرصـــيد الفعلـــي الرصـــيد بـــني املطابقـــة بـــإجراء القيـــام إس عـــدم

 املالية. السنة نهاية يف لألصول

ــالز املاليــة العهــد مــنح يف املصــرف إدارة توســع -  واالعتمــاد عليهــا  كــبرية ومبب

 -وبشأنها لوحظ االتي:  للصرف كأسلوب

  معروفـة  وغـري  مبهمـة  بأمسـاء  ماليـة  قيم املالية العهد كشف ضمن ظهر 

 .)اإلفصان( عليها املتعارف احملاسبية املبادئ مع يتعارض ما وهذا

   2014)املاليــة   الســنوات  خــالل  املمنوحــة  املاليــة  العهــد  القصــور يف تســوية، 

 مبــا حياهلــا الالزمـة  القانونيــة االجـراءات  وعـدم الــاذ ( 2017 ،2016 ،2015

 السـجالت  وجـود  عـدم  عـن  فضـالـ  بهـا،  املعمـول  والقـوانني  اللـوائح  بـه  تقضي

 البند. هذا ملتابعة إليها الرجوع ميكن الظ

 جهــات لــ  ماليــة التزامــات مــن عليهــا مــا ســداد يف املصــرف إدارة تــأخر 

 الضــريبية املاليــة االلتزامــات بلغــف حيــث ماليــة غرامــات قانونهــا يفــرض

ــام 25/12/2017 تـــاري  حتـــى املصـــرف علـــى القائمـــة والضـــمانية  قيمتـــه مـ

 دينار. 2,022,468

لعينـة  م 31/12/2017 يف اجلاريـة  احلسـابات  منظومـة  أرصدة حتليل خالل من -

 -االتي:  فروع تبني( 10)عدد 

 ــالي ــيد إمجـ ــابات رصـ ــة احلسـ ــظ  اجلاريـ ــوفة والـ ــاوزت املكشـ ــدتها  ـ  أرصـ

ــار( 1000) ــو   دينـ ــا  ـ ــز إمجاهلـ ــذا  218,234,931 بلـ ــار، وهـ ــرقم دينـ ــد الـ  يعـ

 يف ضل غياب الضمانات واملخاطر الناشئة عن عدم السداد. خطري مؤشرـا
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  ( 25,000) قيمتهـــا تفــوق  الـــظ األرصــدة  املكشـــوفة احلســابات  جممـــوع بلــز

 منهـا  الرئيسـي  الفـرع  نصـيب  كـان  دينار 200,095,888 العينة لفروع دينار

 بنســبة زلــينت فــرع ثــم % 23.6 بنســبة مصــراته فــرع ويليــه % 24.3  ــو

وهذا مؤشـر ينـدر بتكبـد     %، 9.6 بنسبة جنزور فرع ويليه%  13.7وقدرها 

املصـــرف خلســـائر نتيجـــة لعـــدم الســـداد يف غيـــاب الضـــمانات والقصـــور يف  

 املتابعة والتحصيل.

غريـان   فـرع  أفريقيـا  مشـال  ملصـرف  املركـز املـالي   ومراجعـة  فح  خالل من -

 :باآلتي إ ازها وميكن املالحظات من عدد وجود تبني ،م2016 لسنة

  عليـه  املـؤمن  احلـد  عـن  املاليـة  السـنة  أيـام  بعـض  يف اخلزينـة  رصـيد   اوز 

 .دينار 1,000,000 والبالز التأمني بوثيقة

   ــدة الســـحب ــور أرصـ ــى ظهـ ــوف علـ ــادات املكشـ ــتنديه العتمـ ــات مسـ  وخطابـ

 .سنوات عدة من مرحلة دينار 900,958 رصيدها بلز الضمان

 آالت بعـض  رصـيد  اخـتالف  وكذلك العمل، عن السحب آالت بعض خروج 

 .السنوي وي يتم تسويتها اجلرد رصيد عن العام االستاد يف السحب

 قيـــام وعـــدم االجتماعيـــة، والســـلف القـــروض أقســـاط قيمـــة تـــأخر ســـداد 

 .حياهلا القانونية اإلجراءات أو الاذ الضامن بالرجوع على املصرف

 الـذي  االمـر  خدماتـه  تقـديم  عـن  باملصـرف  اإلسـالمية  املراحبـة  قسم توقف 

 .املصرف إيرادات على يؤثر سلبـا

 بلغـف  سـنوات  عـدة  مـن  مرحلـة  باخلطـاء  واردة قيمـة مرتبـات   وجود لوحظ 

 هـذه  ترجيـع  بشـأن  إجـراءات  بـأي  املصـرف  يقـم  وي دينـار،  823,674 قيمتها

 .األموال للجهات الواردة منها املرتبات

ــالي املركــز ومراجعــة فحــ  خــالل مــن - ــا مشــال ملصــرف امل  وكالــة أفريقي

 مـن  عـدد  وجـود  تـبني  (م2015/2016) السـنتني  خـالل  املصـرفية  ماجر وعملياته

 :باآلتي إ ازها وميكن شأنها املالحظات

 املصــريف ويفتقــر العمــل ملزاولــة مصــمم غــري الوكالــة تشــغله الــذي املبنــى 

 علــى الوكالــة وتســتغله املصــريف، النشــاط ملمارســة الكافيــة املســاحات إس

ــبيل ــة سـ ــن اهلبـ ــات مـ ــري جهـ ــود دون آخـ ــد وجـ ــار عقـ ــند أو إ ـ ــانوني  سـ قـ

 الستعماله.

 ــب مــن العمــل ويــتم ممارســة  الوكالــة داخــل للعمــل تقســيم يوجــد ال  أغل

 .املنظومة على األقسام خمتلف يف املوظفني

 ــه إس باإلضــافة األخــرى االعمــال مــن للعديــد الــداخلي املراجــع قيــام  عمل

 املصـرفية  بعـض العمليـات   وإمتـام  االعتمـادات  سـجل  مسـك  مثل كمراجع

 .املستندية واالعتمادات اجلارية باحلسابات املتعلقة وخاصة األخرى،
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 قــدرة وعــدم املراحبــة، علــى ســلع الســداد املســتحقة األقســاط بعــض وجــود 

ــرف ــى املصـ ــيلها علـ ــة حتصـ ــدم نتيجـ ــات ورود لعـ ــائن مرتبـ ــذلك الزبـ  وكـ

 .املصرف إس مرتبات الضامن

 ــبعض جاريــة حســابات فــتح تــبني ــل والتشــاركيات الشــركات ل ــاري  قب  ت

ــها، ودون ــداع تأسيسـ ــال رأس إيـ ــاب، املـ ــدم باحلسـ ــاد وعـ ــوذج اعتمـ  فـــتح منـ

 .احلساب فتح عمولة إيداع ودون بالوكالة، املسؤولني قبل من احلساب

 ــة  العامــة اإلدارة بــني التســوية مبــدكرة معلقــات وجــود ــة مرحل  والوكال

 .تسويتها يتم وي

 أرقـــام نفـــس علـــى الشـــركات لـــبعض مســـتنديه اعتمـــادات تنفيـــذ لـــوحظ 

ــادات وفــــتح، الســــابق يف إلغاؤهــــا س مســــتنديه اعتمــــادات  مســــتنديه اعتمــ

 .  احملدد السقف قيمتها تتجاوز الشركات لبعض

 ــواالت تنفيـــذ ــونوي ويســـرتن) حـ ــة( نيـ ــها أن ودون بالوكالـ ــة يقابلـ  التغطيـ

 احملــدد، وعــدم الســقف مــن أكثــر حــواالت تنفيــذ س كمــا الالزمــة، املاليــة

 الصالحية. منتهية جوزات وتقديم اهلوية إثبات وجود

  صندوق ضمان أموال املودعني
لســنة  (1)تأســس صــندوق ضــمان أمــوال املــودعني مبوجــب أحكــام القــانون رقــم        

ودائـع باملصـارف   التـأمني علـى ال  بشأن املصارف اسندت اليه مبوجبه مهمـة  م، 2005

وتكون له الشخصية االعتباريـة والذمـة املاليـة املسـتقلة، ويضـم      ، العاملة يف ليبيا

يف عضـــويته مجيـــع املصـــارف العاملـــة الـــظ تقبـــل الودائـــع، وخيضـــع إلشـــراف         

ــام     ــا املركـــزي، ويكـــون مقـــره يف مدينـــة طـــرابلس، ويصـــدر بالنظـ مصـــرف ليبيـ

األساسـي للصـندوق قـرار مـن جملـس الــوزراء بنـاء  علـى اقـرتان مـن جملــس إدارة          

 .ليبيا املركزيمصرف 

ـــأصم، 07/11/2009وبتــاري   - ( 513)درت اللجنــة الشــعبية العامــة القــرار رقــم    ــ

بإصدار النظام األساسي لصـندوق ضـمان أمـوال املـودعني، الـذي      م، 2009لسنة 

ــم    ــرار رقـ ــب القـ ــه مبوجـ ــنة ( 73)س تعديلـ ــندوق إس  م، 2010لسـ ــدف الصـ ويهـ

مـوال املـودعني، والتشـجيع علـى     القيام بوظيفته األساسية املتمثلـة يف محايـة أ  

استقرار النظـام املصـريف يف ليبيـا، ومـن خـالل أعمـال       االدخار، واحملافظة على 

 -الفح  واملراجعة لوحظ االتي: 

م 2010لســنة ( 23) عــدم توافــق النظــام األساســي للصــندوق مــع القــانون رقــم      -

 -لي: بشأن النشاط التجاري ومن أمثلة املالحظات املسجلة على النظام ما ي

 .عدم وجود مجعية عمومية للصندوق 

 .ي يتم حتديد عدد سنوات عمر الصندوق 

 .ي يتم طرن أسهم لالكتتاب يف رأس املال وحتديد قيمة كل سهم 
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      ــوال املـــودعني ــندوق ضـــمان أمـ ــتقل لصـ ــانون خـــاص مسـ ــدار قـ ي يـــتم إصـ

 ينظمه كونه يتميز بوضعية خاصة كمؤسسة مالية.

ــأخر انعقــاد ا  - ــاري      ت ــذ ت ــى م 07/05/2014جتمــاع جملــس إدارة الصــندوق من عل

الرغم من وجود العديد مـن املوضـوعات اهلامـة، باملخالفـة ملـا نصـف عليـه املـادة         

 تمــع اجمللــس بــدعوة مــن رئيســه مــرة  ) مــن النظــام األساســي للصــندوق (7)

 كل شهرين وكلما دعف احلاجة لذلك(.  

ه باعتمــاد بعــض القــرارات ومــن   تــبني قيــام نائــب رئــيس جملــس اإلدارة وحــد    -

 بينها اعتماد املوازنات التقديرية للصندوق.

ي يــتم تكليــف مراجــع خــارجي ملراجعــة القــوائم املاليــة للصــندوق منــذ ســنة       -

 من النظام االساسي. 25األمر الذي يعد خمالفة لن  املادة ، م2014

 عامــلالت بإيقــافم، 2017 وحتــىم 2015 مــن الســنوات خــالل إيراداتــه لفــاضا -

 حتقــق اســتثمارية بــدائل الصــندوق ا ــاد علــى يتوجــب والــذي كــان، الربــوي

 .العوائد أفضل

عدم وجود أي شخ  مكلف بإدارة شؤون املكتب القانوني، وال يوجـد بـه أيضـا     -

 .م 2016أي موظف يعمل يف هذا املكتب منذ شهر نوفمرب لسنة 

ومنهــا إعــداد اخلطــط  ي يقــم مكتــب املراجعــة الداخليــة باألعمــال املنــوط بهــا    -

والربامج، وإجراء االختبارات وتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة وإعـداد التقـارير       

ــرارات        ــاذ القـ ــا يف الـ ــاد بهـ ــف اإلدارات، لالسرتشـ ــاط خمتلـ ــن نشـ ــة عـ الدوريـ

 املناسبة الظ لدم مصلحة الصندوق.

ــادة     - مــن النظــام األساســي للصــندوق والــظ     (9)ي يــتم تنفيــذ مــا ورد بــن  امل

تلزم منح املفتشـني صـفة مـأمور الضـبط القضـائي، ويصـدر بتحديـدهم قـرار         

مــن ملــافظ مصــرف ليبيــا املركــزي وفقـــا لطبيعــة األعمــال املوكلــة إلــيهم     

ال يوجـد أي موظـف مـن     حيث باملادة السابعة من اهليكل التنظيمي للصندوق.

 .موظفي إدارة التفتييف يتمتع بصفة مأمور ضبط قضائي

قانون منع املعامالت الربوية، لـوحظ أن إدارة الصـندوق مـا    بالرغم من صدور  -

زالــف تقــوم باحتســاب إيــراد فوائــد شــهائد اإليــداع والــظ يــتم اســتثمارها لــدى      

ــى    ــا املركــزي، حت ويف حــال مــا س اســتبعاد قيمــة   م، 31/10/2017مصــرف ليبي

تلــك االيــرادات فــإن قائمــة الــدخل عــن الســنوات األخــرية ســوف تكــون مقفلــة      

 مالية. خبسائر

تــأخر املصــارف عــن تقــديم البيــان الســنوي، ودفــع رســوم االشــرتاك الســنوي           -

ــادتني        ــذي أدى إس تطبيـــق املـ ــدد، األمـــر الـ ــالل املوعـــد احملـ مـــن ( 15(، )13)خـ

النظــام األساســي للصــندوق والبيــان التــالي يوضــح قيمــة الغرامــات احملتســبة     

 -عن التأخري: 
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 املصرف

رسم االشرتاك 

2017 

غرامة 

التأخري عن 

 تقديم البيان 

غرامة التأخري 

عن دفع رسم 

 االشرتاك

قيمة املبالز 

 املقبوضة

 املبالز املستحقة 

 20,467,873 - 460,273 7,600 20,000,000 اجلمهورية

 9,234,651 - 207,544 8,800 9,018,307 الوحدة

 16,198,100 - 366,015 3,200 15,828,884 التجاري الوطين

 8,940,106 - 196,393 1,800 8,741,912 الصحاري

 121,563 1,600 5,384,793 التجارة والتنمية
- 5,507,956 

 - 2,295,827 - 1,600 2,294,227 مشال افريقيا

 600 546,426 األمان
- 547,026 

- 

 - 791,662 - 4,800 786,862 الواحة

 9,222 767,851 9,222 2,800 765,051 اإلمجاع العربي

 14,513 998,535 4,309 400 1,008,338 اخلليج األول 

 777 337,688 777 - 337,688 الوفاء

 458,291 املتحد
- 1,356 458,291 1,356 

 2,767 250,400 2,767 400 250,000 التجاري العربي

 1,168 268,264 1,168 1,800 266,464 املتوسط

 1,400 250,000 السراي
- 251,400 

- 

 - 1,312,968 - 600 1,312,368 وحدة الدينار 

 164 250,600 164,382 600 250,000 النوران

 60,378,657 8,530,514 1,371,555 38,000 67,499,615 اإلمجالي

 

رســال  إ يــتم للعمــل بــأن   مبتابعــة املصــارف التجاريــة    إدارة الصــندوق   قصــور -

ــاير مــن كــل ســنة     اعضــو إس املصــ  ــةرف خــالل شــهر ين ــه   ،للمطالب حيــدد في

مــن النظــام ( 14)، وذلــك باملخالفــة لــن  املــادة مقــدار رســم االشــرتاك الســنوي

 األساسي للصندوق.

 الشركة الليبية للخدمات املالية
تأسســف الشــركة الليبيــة للخــدمات املاليــة مبوجــب قــرار جملــس إدارة مصــرف   

ــم    ــزي رقــ ــا املركــ ــنة ( 43)ليبيــ ــاري     2008لســ ــادر بتــ ــة الصــ  01/06/2008ميالديــ

 ميالدية.

جلمعيــة العموميــة للشــركة يف اجتماعهــا الغــري العــادي األول بتــاري    اقــرت ا -

ـــال ليصــبح      16/01/2011 ــى تعــديل رأس املــــــــ ــة عل ــون ( 300)ميالدي ــار ملي دين

 على أن يفتح االكتتاب للمساهمني واملصارف التجارية.

ــاء  - ــارف التجاريـــة خبصـــوص املســـاهمة يف        وبنـ علـــى ذلـــك س خماطبـــة املصـ

الزيادة وقد متف االستجابة من املصرف التجـاري الـوطين الـذي سـاهم مببلـز      

ــاري    (20) ــا بتـ ــدفوع    05/08/2013مليونـ ــال املـ ــل راس املـ ــذلك يصـ ــة، وبـ ميالديـ

 مليونا حتى الوقف احلاضر.( 120)مبلز 

 أغراض الشركة: -

  وبيعها.شراء الديون 
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 .حتصيل الديون حلساب الغري 

 .متلك االموال املنقولة والعقارية واستثمارها على أي وجه 

 .توظيف أمواهلا يف الودائع املصرفية واالورق املالية بيعـا وشراء 

 .تقديم اخلدمات االستشارية يف اجملاالت املتعلقة بأغراضها 

    ليبيــا املركــزي أي أعمــال أخــرى تتعلــق باخلــدمات املاليــة يوافــق مصــرف

 على ممارستها

وحتى تارخيه علـى النحـو التـالي:     2016يتكون أعضاء جملس اإلدارة من سنة  -

- 

 اجلهة التابع هلا الصفة االسم ر.م

1 
 الشركة الليبية للخدمات املالية املساهمة رئيس جملس اإلدارة / املدير العام م ص ط

2 
 املركزيمصرف ليبيا  نائب رئيس جملس اإلدارة ص أ ك

3 
 مصرف الوحدة عضو جملس إدارة ن ر ب

4 
 مصرف اجلمهورية عضو جملس إدارة س ع ت

5 
 مصرف مشال أفريقيا عضو جملس إدارة ع ع ع

6 
 املصرف التجاري الوطين عضو جملس إدارة س ف ع

7 
 وزارة املالية عضو جملس إدارة ا ص  

 

 

( 3)موظــف مــنهم   (15)واجلــدير بالــذكر أن العــدد الكلــي ملــوظفي الشــركة     -

 عاملني بعقود.

جملس إدارة الشركة يف رسم السياسـات ووضـع اخلطـط     ءقصور وضعف أدا -

د بـأغراض الشـركة   ملـد حسـب مـا هـو    وذلـك  الالزمة لتنويع مصادر الـدخل  

ــابنظام ــي  هـ ــال  مواألساسـ ــبيل املثـ ــى سـ ــا علـ ــارية   نهـ ــدمات االستشـ ــديم اخلـ تقـ

 42) املـادة   نصـف عليـه  ومتلك األموال املنقولة والعقارية واستثمارها ، وهذا ما 

ــات جملـــس إدارة الشـــركة        (  ــي فيمـــا خيـــ  اختصاصـ ــن النظـــام األساسـ مـ

ع والتصـــرف يـــعـــن املوافقـــة علـــى الشـــراء واالســـتثمار والب  اعتربتـــه مســـؤواـلو

ــالي يتوجــب علــى جملــس    الشــركة ،حســب مــا يــراه لتحقيــق أغــراض     وبالت

إدارة الشركة أن يعمل على وضع السياسات الالزمـة لتحقيـق تلـك األهـداف     

. 

تعــدي جملــس إدارة الشــركة ورئيســه علــى اختصاصــات اجلمعيــة العموميــة  -

مـــن النظـــام األساســـي  (40 – 33)للشـــركة وذلـــك باملخالفـــة لنصـــوص املـــواد 

كـــذلك حتديـــد مكافـــآت للشـــركة فيمـــا يتعلـــق بـــتعني املراجـــع اخلـــارجي و 

لـس اإلدارة التوقـف   جـب علـى جم  ورئيس وأعضاء جملـس اإلدارة، وبالتـالي يت  

ــة ويــرتك األ    جــراء املعــن ممارســة األ  ــه بطريقــة خاطئ مــر للجمعيــة  شــار إلي

 .وذلك حبكم االختصاصالعمومية 

دائهــا بالشــكل  آيــل نشــاطها والرفــع مــن   عقصــور إدارة الشــركة وفشــلها يف تف  -

 تفلـح لـم  ف حتقيـق اغراضـها وأهـدافها الـظ انشـئف مـن أجلـها       من كنها ميالذي 
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ــة دإدارة الشــركة يف ال ــث أنهــا    وعاي ــرغم مــن   التعريــف بنشــاطها، حي ــى ال عل

غــري معروفــة علــى املســتوى  إال أنهــا شــركة ســنوات علــى تأسيســها ( 9)مضــي 

يتــبني بــذل اجلهــود املمكنــة لتحقيــق ذلــك مــن خــالل        كمــا أنــه ي  احمللــى و

 املختلفة.وسائل االعالم 

تقلـد رئـيس جملـس     إشـكالية ميالديـة مـن    01/07/2013تعاني الشـركة منـذ    -

مـن   ةاإلدارة مهمة املدير العام التنفيذي للشركة يف ذات الوقف مما يعـد حالـ  

بــدأ الفصــل الزدواج الــوظيفي الغــري مباشــر كمــا أنــه يعتــرب اخــالاـل مب احــاالت 

ط الــداخلي، األمـــر  نظمــة الضـــب أختصاصــات ممـــا يــؤدي إس أضـــعاف   بــني اال 

فاعليـــة أداء مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة يف  وية لســـتقالاعلـــى الـــذي أثـــر ســـلبـا 

 ، وبالتالي يتعني إيقاف ذلك اإلجراء اخلاطئ.القيام بدوره بالشكل املطلوب

فيمـا يتعلـق   حالل ألصـوهلا وبـاألخ    باع سياسة اإلإدارة الشركة يف إت فشل -

هــا الســيارة املخصصــة للخــدمات والــظ الســيارات الــظ كانــف متتلكهــا مبــا فيب

بالشركة وفقا لألسـعار الـظ س حتديـدها مـن      س متليكها وبيعها للمسؤولني

 .الذين بعهدتهم تلك السيارات قبل جلنة تضم نفس املسؤولني

وتـدني حجــم األقسـاط احملصــلة والفاضــها   حتصـيل الــديون  سياســة ضـعف   -

مـــن ســـنة ألخـــرى علـــى اعتبـــار أن عمليـــة شـــراء الـــديون متـــف تنقيـــدا لقـــرار   

ميالديــة والــذي  2008لســنة ( 43)جملــس إدارة مصــرف ليبيــا املركــزي رقــم  

يـــن  علـــى إحالـــة الـــديون املتعثـــرة لـــدى مصـــرف مشـــال أفريقيـــا )املؤسســـة  

ضـــمانات كافيـــة أو مســـتندات مؤيـــدة املصـــرفية األهليـــة ســـابقـا( دون وجـــود 

تســــهل عمليــــة االتصــــال باملقرتضــــني والرجــــوع إلــــيهم ملطــــالبتهم بالســــداد،   

وبالتالي يتوجب علـى إدارة الشـركة عـدم قبـول أيـة ديـون مسـتقباـل مـن غـري          

 وجود الضمانات الكافية.

بعض أعضاء جملس اإلدارة بـالرغم مـن   لت آالشركة بصرف مكافإدارة قيام  -

وانقطـاعهم عـن كافـة االجتماعـات ، وبالتـالي  ــب       ةتمرسـ ة متغيـبهم بصـف  

على إدارة الشركة العمل على اسرتجاع تلك األمـوال الـظ ثبـف وأنهـا صـرفف      

ــة        ــة املراقبــ ــاء جلنــ ــبعض أعضــ ــق بــ ــا يتعلــ ــر فيمــ ــذلك األمــ ــة ، وكــ باملخالفــ

 2010نشـاط الشـركة منـذ سـنة      عـن بالشركة والذين ي يقدموا أي تقـارير  

لتـــالي عـــدم أحقيـــتهم يف تقاضـــي تلـــك املكافـــآت والـــظ ظهـــرت    ميالديـــة ، وبا

كصكوك ي تقـدم للصـرف ضـمن املعلقـات حبسـابات املصـارف ، ممـا يتطلـب         

 ترجيع املبالز املزمع صرفها بغري وجه حق وإيداعها حبسابات الشركة .

 مصرف التنمية
ــئ ــرف أنشــ ــة مصــ ــب التنميــ ــانون مبوجــ ــم القــ ــام( 8) رقــ ــادر ،م1981 لعــ  يف والصــ

 املاليــة والذمــة االعتباريــة الشخصــية هلــا ليبيــة مســاهمة كشــركة م24/3/1981

 (.سابقـا) اخلزانة أمانة وتتبع طرابلس مدينة ومقرها املستقلة،
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 بتـــــاري  م2011 لســـــنة( 13) رقـــــم العامـــــة الشـــــعبية اللجنـــــة عـــــن قـــــرار صـــــدر

 للصـناعة  العامـة  الشـعبية  اللجنـة  إس التنمية مصرف تبعية بشأن م،07/02/2011

 والتجارة. واالقتصاد

 املوجــه م23/06/2012 املــؤرخ (3543-1-1) شــاريإ احملاســبة ديــوان مــن كتــاب صــدر

 ةلســن ( 25) رقــم  الــوزراء  جملــس لقــرار  الــديوان  متابعــة الــوزراء، بشــأن   ئيسلــر

ــأن ،م2012 ــيم بشـ ــاز تنظـ ــوزارة اإلداري اجلهـ ــناعة لـ ــي الصـ ــل والقاضـ ــة بنقـ  تبعيـ

 أكـد  الصـناعة، وقـد   وزيـر  عـرض  علـى  بنـاء   الصـناعة  وزارة إس التنميـة  مصرف

 إنشـاء  قـانون  ملخالفـة  وذلـك  الصناعة لوزارة التبعية قرار بضرورة سحب الديوان

 احملل. ركن وهو أال األساسية أركانه أحد ولفقدانه املصرف

 والدســتورية التشــريعية اللجنــة رئــيس عــن كتــاب صــدر م17/12/2014 وبتــاري 

 تبعيــة نقــل بشــأن م2011 لســنة( 13) رقــم القــرار بــأن يفيــد العــام الــوطين بــاملؤمتر

 التشـريعي  التـدرج  مبـدأ  جملافاته مشروع غري الصناعة وزارة إس التنمية مصرف

 القانونية. القاعدة صياغة يف

 بتـــــاري  م2016 لســــنة  (28) رقـــــم الــــوطين  اإلنقـــــاذ حكومــــة  عـــــن قــــرار  صــــدور 

 املالية. وزارة إس التنمية مصرف تبعية بشأن ،م08/02/2016

 رقـم  شـاري إ الـوطين  الوفـاق  حلكومـة  الرئيسي باجمللس النائب من كتاب صدور

 والصــناعة، االقتصــاد وزيــر طلــب علــى للــرد م25/07/2017 يف املــؤرخ( 01844/و.ر.م)

ــوزارة، املصــرف تبعيــة بإعــادة  بنقــل الصــادر القــرار أن إس اإلشــارة متــف وقــد لل

 (2) رقــم الــوطين الوفــاق حلكومــة الــوزراء رئاســة لقــرار خمــالف املصــرف تبعيــة

 .العام القطاع مؤسسات عمل لسري مؤقف ضبط بشأن ،م2016 لسنة

 -اآلتي:  املصرف أهداف -

 يف اإلنتاجيــة للمشــروعات الالزمــة االســتثمارات لتمويــل القــروض تقــديم 

 أو جديــدة كانــف ســواء وغريهــا، والســياحية والزراعيــة الصــناعية اجملــال

 توسعية.

 بصـفة  ميوهلـا  الـظ  اإلنتاجيـة  للمشـروعات  الفنيـة  واملشورة املساعدة توفري 

 مباشرة. غري أو مباشرة

 االقتصـادية  القاعـدة  توسـيع  يف تساهم الظ االستثمارية الفرص استظهار 

 .االقتصادية القاعدة وتنويع

 اإلنتاجية املشروعات متويل بهدف األجنبية املشاركات استقطاب. 

   -مال املصرف:  رأس -

 ــار (100,000,000) مببلــز الصــرف مــال رأس حــدد  دينــار مليــون مائــة دين

ــييب ــم لــ ــرة (10,000) إس مقســ ــهم آالف عشــ ــة ســ ــل قيمــ ــهم كــ ــا ســ  منهــ

 للدولة. كلها مملوكة دينار أالف عشرة دينار (10,000)
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 اقـرتان  علـى  بنـاء  العامـة  الشـعبية  اللجنـة  مـن  بقرار املال رأس زيادة و وز 

 قـــانون مـــن (11) املـــادة الثـــاني للبــاب  وفقــــا للمصـــرف العموميـــة اجلمعيــة 

 لســنة ( 105) رقــم العامــة الشــعبية اللجنــة عــن قــرار صــدر وقــد .اإلنشــاء

 التنميــة مصــرف ومنهــا املتخصصــة املصــارف أمــوال رؤوس بزيــادة م2002

دينـار متمثلـة يف مبـالز ملالـة مـن       مليون (649) وقدره مببلز حدد والذي

 .اخلزانة العامة ورمسلة قروض واربان

 اجتمـاع  آخـر  للمصرف بعقـد أيـة اجتماعـات وإن    العمومية عدم قيام اجلمعية -

ــاري  كــان ــذي األمــر م15/04/2013 بت ــادة خيــالف ال  إنشــاء قــانون نمــ (15) امل

 املصرف.

ــى    - ــدة علـ ــة اجلديـ ــق اهليكليـ ــرف يف تطبيـ ــأخر إدارة املصـ ــرغم تـ ــن الـ ــروع  مـ شـ

ــول إس املصــــرف ــد اإلســــالمية للصــــريفة التحــ ــع والتعاقــ ــور مكتــــب مــ  منشــ

ــارات ــبية لالستشـ ــة احملاسـ ــريبية واملاليـ ــبة  والضـ ــول نسـ  إس الدراســـات ووصـ

 املشكلة. للجنة الدراسات كافة تقديم وس %،100

ــف - ــدة بلغــ ــاهرة القــــروض أرصــ ( 1,307,570,074) بنحــــو م30/9/2017 يف الظــ

 -والبيان التالي يوضح أرصدة القروض العاملة لسنوات مالية: دينار، 

 إمجالي القروض رصيد القروض نوع القرض التاري 

 خمص  الديون 

 املشكوك فيها

 م31/12/2015

 868,160,683 قروض االقتصادية 

 524,512,126 (20) قروض القرار 76,000,000 1,413,162,580

 20,489,770 (21قروض القرار )

 م31/12/2016

 849,271,446 قروض االقتصادية 

 522,032,092 (20) قروض القرار 78,364,865 1,391,793,308

 20,489,770 (21قروض القرار )

 م30/9/2017

 903,372,450 قروض االقتصادية 

 462,161,019 (20) قروض القرار 78,364,865 1,385,934,939

 20,401,470 (21قروض القرار )

 

 ضــعف متابعــة املصــرف يف حتصــيل القــروض وعــدم وجــود اجلديــة بالــاذ         -

 وسياســات وبــرامج خطــط مــن خــالل إعــداد   اإلجــراءات الكفيلــة بتحصــيلها،  

 التــزام عــدم ا ــاه املصــرف بهــا ميــر الــظ الصــعبة املرحلــة مــع تتماشــى ماليــة

 عليهم. املستحقة األقساط تسديد يف املقرتضني

 مــا الســنوات املمنوحــة خــالل القــروض للعديــد مــن املقدمــة الضــمانات ضــعف -

 سياســية إجــراءات طريــق عــن متــنح كانــف والــظ م،2011 املاليــة الســنة قبــل

ســابقـا أدى إس عــدم قــدرة املصــرف   العامــة الشــعبية اللجنــة قبــل مــن موجهــة

 .على اسرتجاعها

ــام املصـــرف بـــإجراء دراســـة للقـــروض وتكـــوين املخصصـــات    - الكافيـــة عـــدم قيـ

 جملابهة اخلسائر احملتملة جراء عدم التحصيل.
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ــعف - ــة   ضــ ــرف مبتابعــ ــور إدارة املصــ ــاط وقصــ ــع  نشــ ــراض ووضــ ــول اإلقــ  حلــ

 وذلــك واملقرتضــة، املتعثــرة واملؤسســات اجلهــات مــع تتماشــى ماليــة وسياســات

اإلجـــراءات  والــاذ  جــدي  بشــكل  ومتـــابعتهم هلــم  امليدانيــة  الزيــارات  بتكثيــف 

 .املقدمة والضمانات وكمبياالت صكوك يف املتمثلة القانونية للرهنيات

أظهـــرت تقـــارير اجلـــرد الســـنوي وجـــود العديـــد مـــن الكمبيـــاالت والضـــمانات    -

والصكوك الضائعة خبزينـة فـرع طـرابلس وخزينـة فـرع سـبها وي تتخـذ أيـة         

ــوص   ــبية باخلصـ ــة وملاسـ ــراءات قانونيـ ــمانات   ، إجـ ــن الضـ ــد مـ ــود العديـ ووجـ

ــروابط الشــبابية ملــتفظ    ــازل      لــ  ال ــل قــروض متن ــة مقاب ــا يف اخلزين به

ي يــتم  عنهــا. كمــا تــبني وجــود العديــد مــن الكمبيــاالت والضــمانات باخلزينــة 

 .إثباتها بالدفاتر والسجالت ل  قروض ي يتم تنفيذها

 بالفـــاض دينـــار (18,057,615) قيمتـــه مـــا م30/09/2017 يف املســـاهمات بلغـــف -

 تصـفية  نـاتج عـن   دينـار  (12,660,000) بنحـو  م31/12/2016 يف السنة املالية عن

 اجلمعيـة  تنفيـذا لقـرار   %،100الصناعية مملوكة  للتنمية الليبية الشركة

 باإلضافة إس عدم وجود أية عوائد.م، 2008 لسنة( 1) رقم العمومية

ــاك - ــتم ي الشــركات بعــض هن ــة، جمالســها تشــكيل ي  جلــان وكــذلك اإلداري

 الطـرق  خـدمات  شـركة ) املثـال  سبيل على طويلة سنوات منذ املراقبة وهيئات

 مـــن أكثــر  لوجــود  اإلداري االنقســام  مــن  تعــاني  حاليــا  إنهــا  حيــث ( الســريعة 

 .للشركة إدارة جملس

ــوحظ - ــدم لــ ــود عــ ــة وجــ ــرتاتيجية خطــ ــي  اســ ــحة تعطــ ــدلوال واضــ ـــا مــ  واقعيــ

 .املستقبلية لالستثمارات

 هــذه  اســتمرارية مــدى مــا تــبني واقتصــادية اســتثمارية دراســات وجــود عــدم -

 الشركات.

 تبلـز  والـظ  والتنميـة  التجـارة  مسـاهمته يف مصـرف   قصور املصرف يف متابعة -

 األربـان  حتصـيل  وعـدم  (الواحد للسهم دينار 10) أمسية بقيمة (سهم 24,000)

 بأول. أوال املساهمة هذه عن النا ة

 (93,725,084) قيمــة م30/09/2017 األجــل يف طويلــة االســتثمارات رصــيد بلــز -

قـــام املصـــرف  م،12/2015/ 31 يف دينـــار (200,078,583)مـــن أصـــل مبلـــز  دينـــار

 كهربـاء  بنغـازي، ومشـروع   مشـال  كهرباء مشروع يف تتمثل مبشاريع بدفعها

 البحــري. سرت ميناء الزاويـــــــــة، مشروع

ـــا - ــامج ووفق ــة حســب املبكــر الســداد لربن ــك مــن كــل بــني املربمــة االتفاقي  البن

 م.25/04/2006 بتاري  اللييب التنمية ومصرف( جدة) للتنمية اإلسالمي

ــنوات املاليــــــــة يف    - ــاط املصــــــــرف للســــــ ــائج نشــــــ  م،31/12/2015أظهــــــــرت نتــــــ

ــز  م،30/09/2017م، 31/12/2016 ــائر مببلـــــــــــــ ــار،  (1,191,834)خســـــــــــــ دينـــــــــــــ
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ــار،  (10,036,644) ــدم  (1,631,748)دينـ ــوالي، عـ ــار، علـــى التـ ــع دينـ  سياســـة وضـ

ــة ــيد  ماليـ ــحة لرتشـ ــروفات واضـ ــل املصـ ــا والتقليـ ــة منهـ ــر نتيجـ ــاط لتعثـ  نشـ

 والـظ  م2013 املاليـة  السـنة  بعـد  مـا  وبـاألخ   األخـرية  السـنوات  خالل املصرف

 املصــرف بتخفــيض إدارة وقامــف، أربــان املصــرف فيهــا حقــق ســنة آخــر تعتــرب

ــة ــان قيمـ ــة األربـ ــنوات املرحلـ ــة للسـ ــة الالحقـ ــة    بقيمـ ــدون موافقـ ــائر بـ اخلسـ

 اجلمعية العمومية.

 مــا االخــرية، وخصوصــا الســنوات خــالل املصــروفات بنــد يف ترشــيد وجــود عــدم -

ــد ــنة بعـ ــة السـ ــة 2013 املاليـ ــل مـــن ميالديـ ــبني التنميـــة مصـــرف إدارة قبـ  أن تـ

 حجم املصروفات. يف زيادة ووجود أخرى، إس سنة من خسائر يتكبد املصرف

 قبــل  مــن املمنوحــة القــروض مــن التحصــيل  وضــعف اإليــرادات قيمــة تــدني -

 خاصة مقارنة بسنوات سابقة. أو عامة جهات سواء التنمية مصرف

 االدخار مصرف
ــس - ــرف تأسـ ــار مصـ ــتثمار االدخـ ــنة  واالسـ ــاري سـ ـــا ،م1986 العقـ  ألحكـــام طبقـ

 مكتتــب مــال ليبيــة بــرأس مســاهمة كشــركةم 1981 لســنة (2) رقــم القــانون

مليار ومائة وثالثـة وعشـرون مليونــا ومئتـان ألـف       1,123,200,000فيه مببلز 

دينار، هذا وقد أظهرت أعمـال الفحـ  وجـود     مليون (100)نقدـا  دينار، املدفوع

 -مجلة من املالحظات نوردها يف اآلتي: 

األمـر الـذي يعـد ذلـك خمالفـة       تأخر اجلمعيـة العموميـة يف عقـد اجتماعاتهـا،     -

املصــرف،  بإنشــاء ميالديــة 1981 لســنة (2) رقــم القــانون مــن (20) املــادة لــن 

ــان حيـــث ــر كـ ــاعا آخـ ــة جتمـ ــنة عـــن للجمعيـ ــذي األمـــرم، 2015 سـ  إس أدى الـ

 امليزانيات. يف املصادقة على اعتماد التأخر

 –2015) املاليـة  السـنوات  العموميـة عـن   امليزانيـات  تأخر إدارة املصـرف يف أعـداد   -

 آخـر  كانـف  حيـث  بهـا  املعمـول  املاليـة  والقـوانني  للوائح باملخالفة ، وذلك(2016

 م. 2009 سنة عن معتمدة ميزانية

 اإلذخـــار ملصـــرف الســـابق املـــدير بهـــا قـــام وجـــود العديـــد مـــن التجـــاوزات تــبني  -

 بعـــد العـــام املـــدير خـــتم باســـتخدام حيـــث قـــام  ( ن العقـــاري )ج واالســـتثمار

ــه بإنهــاء قــرار صــدور  املصــرف عــام مــدير باســم مراســالت بتحريــر وقــام ندب

 علــى واالعتــداء شــرعية، غــري بصــورة بنغــازي التجاريــة املصــارف وخماطبــة

 الوحـدة  مصـرف  مبخاطبـة  املدعو قام حيث العام املال واهذار املصرف حسابات

 وقيمتهـا  بنغـازي  فـرع  لصـاا  املخصـومة  األقسـاط  كافـة  بتحويل األبيار فرع

 قيـد  يعتـرب  والـذي  األبيـار  مبنطقـة  االدخـار  مصـرف  فـرع  إس دينار 2,300,000

 .األبيار فرع مدير مع بالتنسيق اإلنشاء
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عقــود  –عقــود اإلشــراف  –تــأخر تنفيــذ عقــود مشــاريع املصــرف )عقــود اإلنشــاء   -

س صـرفه وااللتـزام    عقود البنية التحتية( والبيان التالي يوضـح مـا   –الصيانة 

 -القائم لكل نوع: 

 عدد العقود نوع العقد

إمجالي قيمة 

 العقود

إمجالي املبالز 

 املصروفة )دينار(

إمجالي االلتزامات 

 )دينار(

 مليون( 590) مليار( 1,179) مليار( 1.769) د( عق179) عقود إنشاء

 مليون( 15) مليون( 26) مليون( 41) عقد( 43) األشراف على اإلنشاء عقود

 مليون( 85) مليون( 36) مليون( 122) عقد( 53) الصيانة عقود

 ألف( 513) ألف( 594) ( مليون1) عقد( 51) على الصيانة االشراف عقود

 مليون( 56) مليون( 18) مليون( 74) عقود( 3) التحتية البنية تنفيذ عقود

 

 عـــن الشـــركات عـــزوف بســـبب التنفيـــذ عـــن العقاريـــة املشـــاريع أغلـــب توقـــف -

ــتكمال ــات اسـ ــذ عمليـ ــثري يف التنفيـ ــن الكـ ــع مـ ــة املواقـ ــراكم نتيجـ ــدفعات تـ  الـ

األمنية والبيـان التـالي يوضـح منهـا علـى سـبيل        األوضاع وتردى هلم املستحقة

 -املثال: 

 عدد الوحدات املنطقة

عدد الشركات 

 املنفذة

إمجالي قيمة 

 العقود )دينار(

إمجالي ما س صرفه 

 )دينار(

إمجالي االلتزام 

 )دينار(

 .65,189,275 197,572,897 262,762,173 شركة 15 وحدة 3100 طرابلس

 97,629,099 173,790,456  271,419,556 شركة 427 وحدة 8386 اجلفارة

 24,200,024 171,796,011 195,996,036 شركة 24 وحدة 2472 الزاوية

 53,049,783 164,294,408 217,344,191 شركة 22 وحدة2394  زوارة

 41,679,916 34,651,046 76,330,960 شركة 13 وحدة1045 غريان

 12,937,970 48,280,751 61,218,722 شركة 8 وحدة 750 سبها

 بنغازي
25456 

 وحدة

 99,188,172 26,441,827 125,630,000 شركة 2

 

 -االتي: املشاريع تبني  بعض ومن خالل دراسة ومتابعة

يلزم من اجراء حيال توقف العمـل جبميـع املواقـع     ما بالاذعدم قيام املصرف  -

مـع عـدد    تنفيـذها اخلاصة بتنفيـذ هـذه املشـاريع وحـدات سـكنية متعاقـد علـى        

ــالز عــددها      ــة والب ــة الشــركات   ،  (11,498)مــن الشــركات الوطني وعــدم جدي

ــن    ــالرغم مــ ــل بــ ــتئناف العمــ ــتمرار واســ ــذة يف االســ ــرف املنفــ ــن %( 50) صــ مــ

وتقـدم نسـبة االجنـاز الفنيـة ووقوعهـا مبنـاطق       ،  بعض الشـركات  مستحقات

 ىيرتتـب علـ  خاصة يف ظـل مـا   ، آمنة وتتوفر فيها كافة الظروف املثلي للعمل

عــدم اســتكماهلا مــن تــدني لنســب االجنــاز مــع مــرور الوقــف وان تكــوم عرضــة     

 للعبث بها وعدم الاذ االجراءات القانونية حيال هذه الشركات .

عـــدم الـــاذ االجـــراءات القانونيـــة حيـــال اقتحـــام بعـــض املـــواطنني للوحـــدات     -

املنـاطق الـظ تقـع    السكنية املتعاقد بشأنها وعدم التنسيق مع االدارات احملليـة ب 

يف نطاقهــا اجلغــرايف هــذه املشــاريع بأخالئهــا الســتكماهلا واالســتفادة منهــا يف     
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هــذه التعاقــدات وعــدم الــاد مــا يلــزم مــن اجــراء حيــال    ألجلــهالغــرض املنشــئ 

 والسرقة.املشاريع للسطو  ألغلبتعرض بنود اعمال التشطيبات 

السـكنية والـظ    الوحـدات  تنفيـذ عدم قيام املصرف بدراسة واعادة تقييم عقـود   -

ــوالي    ــا حـ ــالز جمموعهـ ــذ والبـ ــز التنفيـ ــكنية  ( 16,648)ي تـــدخل حيـ ــدة سـ وحـ

ــة   ــة امجاليـ ــدرها بقيمـ ــار (842,752,982)قـ ــة    دينـ ــراءات القانونيـ ــاد االجـ والـ

 املشاريع.حيال الشركات الظ ي تبدأ العمل بهذه 

اريع ترتــب عنــه القصــور يف اعــداد الدراســات الفنيــة االوليــة الالزمــة هلــذه املشــ -

االســـكان التابعـــة ملصـــرف  كافـــة عقـــودعـــدم البـــدء يف بعـــض املشـــاريع منهـــا  

واسـتلمف بعـض الشـركات مواقـع املشـاريع       م2006م، 2005سنة  االدخار خالل

 -العمل بها لألسباب التالية: تباشر  وي

 التخطيط العمراني. طرف مصلحة وحدة من (2500) الغاء مواقع عدد 

   ــض ــديم بعــ ــة  تقــ ــتندات امللكيــ ــواطنني مســ ــع بعــــد   املــ ــبعض املواقــ ان س  لــ

 .اللجنة الشعبيةطرف  لصيصها من

   ــتندات ــتكمال مسـ ــدم اسـ ــبعض    عـ ــميم لـ ــة والتصـ ــع،الدراسـ وأعمـــال  املواقـ

ــارات الرتبــة واالعمــال التمهيديــة،    لعــدم تضــمينها مبقايســة العقــود     اختب

 املوقعة.

  الشركات. الضرييب لبعضعدم تسوية الوضع 

 شـاعر  هـو  فيمـا  وأصـوله، وحتديـد   أمالكـه  يف متابعـة وحصـر   املصرفقصور  -

 والــظ الشــاغرة العقــارات مــن االســتفادة إلمكانيــة كإ ــار مســتخدم هــو ومــا

 .استثمارية كفرص معينه مبواصفات تتميز

 املصـرف  تـبني بـأن   حيـث  اإلسـالمية  الصـريفة  برنامج تفعيل يف املصرف تأخر -

 بشــأنم، 2013 لســنة (1) رقــم القــانون لتنفيــذ املقــررة اآلليــة بتنفيــذ يلتــزم ي

ــامالت منـــع ــتمرة املصـــرف فـــروع جـــل أن حيـــث الربويـــة املعـ ــاب يف مسـ  احتسـ

 .الربوية الفوائد

 جملـــس قــرار  لتنفيـــذ اإلقــراض  نشــاط  تســـتأنف ي الفــروع  مـــن عــدد  وجــود  -

 .تارخيه حتى م2013 لسنة (44) رقم اإلدارة

 أقســـــاط حتصـــــيل يف الكفيلـــــة اإلجـــــراءات الـــــاذ يف املصـــــرف إدارة ضـــــعف -

ــروض ــة يف  لــــوحظ حيــــث القــ األقســــاط املســــتحقة   حتصــــيل عــــدم اجلديــ

 .املصرف مديين على واملرتاكمة

 املدرجـة  املخصصـات  تسـييل  وعـدم  املصرف  اه بالتزاماتها الدولة أيفاء عدم -

 املسـتفيدين  مـع  صـراع  يف ويضـعه  ملهامه املصرف يعرقل مما الدولة موازنة يف

   .القروض من
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 يف املشــكوك الــديون مبخصــ  اخلاصــة بإعــداد للدراســات املصــرف عــدم قيــام -

علـــى قـــدرة  ســـلبا يـــؤثر شـــأنه مـــن الـــذي األمـــرم، 2008 ســـنة منـــد حتصـــيلها

ــى      ــة لعــدم الســداد وعل  املركــز ســالمة املصــرف يف مواجهــة اخلســائر احملتمل

 .للمصرف املالي

 يرتتــب قــد ممــا قضــية 93 بلغــف حيــث املصــرف ضــد املرفوعــة القضــايا تزايــد -

ــه ــة التزامــات علي ــة مالي ــث املصــرف، ضــد ومعنوي قيمــة خمصــ    بلغــف حي

 م2017دينــار حتــى نهايــة ســنة      مليــون (20) املصــرف  علــى  املرفوعــة  القضــايا

 احملاماة. أتعاب اس باإلضافة الصادر االحكام لتغطية

 املصرف الزراعي
 نشـاطه  ، وباشـر م1955 سـنة  الصـادر  القـانون  الزراعـي مبوجـب   املصـرف  تأسس -

 عمــــل يــــنظم والــــذي ،م1970 لســــنة( 133) رقــــم القــــانون صــــدر ،م1957 عــــام

 (20) رقــم القــانون مبوجــب أحكامــة بعــض تعــديل س وقــد الزراعــي، املصــرف

 دولية وعربية، ومنظمات احتادات بعضوية ويتمتع املصرف م،1989 لسنة

العامـــة  اخلزانــة  مـــن احملالــة  املبــالز  مـــن الزراعــي  املصـــرف مــال  رأس يتكــون  -

ــافة ــب واملضــ ـــق مبوجــ ــة راراتـــ ـــالشعبي اللجنــ ــة ةـــــ ــابقا، العامــ ــز  ســ ــى بلــ  حتــ

 زراعية. قروض صورة استثمارها يف وس دينار،( 1,055,049,674)

، انتقلــف م2011 لســنة (14)رقــم  مبوجــب قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا   -

 وذلــك، والبحريــة احليوانيــة الزراعــي لــوزارة الزراعــة والثــروة املصــرف تبعيــة

ــون وزارة ــة وتكـــ ــروة الزراعـــ ــة والثـــ ــيس  احليوانيـــ ــة رئـــ ــة والبحريـــ  اجلمعيـــ

 .العمومية

 رقـم  الـوزراء  جملـس  قـرار  علـى  بنـاء  للمصـرف  العموميـة  اجلمعيـة  تشكيل س -

 تشـــكيل  س الـــوطين، وقـــد  اإلنقـــاذ حكومـــة  عـــن الصـــادر  م2015 لســـنة (159)

ــاء االدارة جملــس  بــه مطعــون والقــرارم، 2015 ةلســن (1) قرارهــا رقــم  علــى بن

 االختصاص. لعدم الليبية احملاكم امام

 املوافــقم 2015 لســنة (5) رقــم اإلنقــاذ( حكومــة) الــوزراء جملــس مبوجــب قــرار -

 للمصــرف والــدي بــدوره قــام بتكليــف     إدارة جملــس س تشــكيل م،13/1/2015

 واالسـتالم بـني   التسـليم  عمليـة  املصـرف، وي تـتم   شـؤون  تـدير  تسيرييه جلنة

 احملـاكم  امـام  قضـية  برفـع  رئـيس اجمللـس   قـام  حيـث  تارخيـه،  حتـى  اجمللسني

 الـــوزراء إلدارة جملـــس بقـــرار املشـــكل االدارة جملـــس بشـــأن قانونيـــة الليبيـــة

ــؤون ــرف، شـ ــن املصـ ــكيل والطعـ ــس يف تشـ ــب قـــرار   جملـ ــكل مبوجـ  االدارة املشـ

 للمصرف. اجلمعية العمومية

 للمصــــرف اجملمعـــة  العموميــــة امليزانيـــات  بإعــــداد املصـــرف  إدارة قيــــام عـــدم  -

 املـادة  لـن   باملخالفـة  وذلـك  م،2016حتى سنة  م2011 املالية من سنة للسنوات
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 رقــم القــانون أحكــام بعــض بتعــديل م1989 لســنة( 20) رقــم القــانون مــن (22)

 الزراعي. املصرف تنظيم بشأن م1970 لسنة (133)

ــور - ــة إدارة قصـ ــة والتفتـــييف املراجعـ ــا والرقابـ ــام قيامهـ ــة باملهـ ــا املناطـ ــق  بهـ وفـ

جملـس االدارة   املعتمـد باملصـرف مبوجـب قـرار     اختصاصها باهليكل التنظيمي

ــادر م2011 لســــنة( 1) رقــــم ــاري  والصــ ــى يــــن  والــــذي م،2011/ 12/1 بتــ  علــ

االدارات  عمـل  علـى  باملراجعـة  والتفتـييف  قيام إدارة املراجعـة والرقابـة   ضرورة

 التابعة.   والفروع املناطق وإدارات املصرف بإدارة واملكاتب

 املراجعـــة مـــوازين والفـــروع بإعـــداد الفـــروع وإدارات املصـــرف إدارة قيـــام عـــدم -

 املالية. السنة بنهاية والتجميعية الشهرية

ــام   - ــإجراءاإلعــدم قي ــذ الشــرقية للمنطقــة اجلــاري للحســاب تســوية دارة ب  من

ــنة ــة السـ ــود ،م2011 املاليـ ــات ووجـ ــن معلقـ ــنوات مـ ــابقة وي سـ ــتم سـ ــة تـ  عمليـ

 .موضوع التقرير املالية السنة نهاية حتى التسوية

ــام والتحصــيل االئتمــان إدارة قصــور - ــا، املناطــة بامله  القــروض متابعــة مــن به

ــرة ــة جــراءاتاإل والــاذ املتعث واملتابعــة  الســداد، عــن املتقاعســني ضــد القانوني

 إدارة لــوحظ قيــام وقــد اجلــادة لألقســاط احملصــلة بفــروع املصــارف التجاريــة،

 عـن  املتـأخرة  القـروض  أقسـاط  حتصـيل  عمليـة  ملتابعة جلان بتشكيل املصرف

 وفـق  هلـا  باختصاصاتها املسـندة  القيام على املعنية االدارة حث من بدال السداد،

   باملصرف. التنظيمي اهليكل

 املصــرف بــإدارة املنظومـات  تطــوير علــى باملصـرف  املتعاقبــة اإلدارات قيــام عـدم   -

 وفـق  الفـروع وكـذلك بـالفروع    العامـة بـإدارات   االدارةربـط   عدم لوحظ حيث

 واملعلومـــات البيانـــات انســـياب أدى إس عـــدم الـــذي االمـــر متطـــورة، منظومـــات

 رقابــة إجــراء عــدم إمكانيــة عــن فضــال والوقــف، اجلهــد تــوفر سلســة بطريقــة

 نشاط الفروع. على فعالة

 حيــث ، دينــار 35,699،416 والبالغــة  املصــرف ملســاهمات  اجلــادة املتابعــة  غيــاب -

 السنة. خالل عائد أي حتقق ي مساهمات وجود لوحظ

ــام  - ــديل  للمصــــرف االدارة جملــــس رئــــيس قيــ ــة الزراعــــي، بتعــ ــأة قيمــ  املكافــ

ــدات البيطريــة بالشــركة الوطنيــة لألدويــة   املراقبــة للجنــة املخصصــة  واملبي

 أن حـــــني ، يفم25/7/2017بتـــــاري  م 2017 لســـــنة (32) رقـــــم القـــــرار مبوجـــــب

 تــــدار مســــتقلة شــــركة واملبيــــدات البيطريــــة لألدويــــة الوطنيــــة الشــــركة

 اختصــاص اجلمعيــة ومــن خمــالف االجــراء هــذا وبــذلك يعتــرب إدارة، مبجلـس 

للشـــركة  االساســي  النظــام  مــن ( 38) املـــادة نــ   للشــركة، وفــق   العموميــة 

 واملبيدات. لألدوية البيطرية الوطنية

 قصـور  بسـبب  يف لالنعقـاد  يةالعموم اجلمعية بدعوى املراقبة جلنة قيام عدم  -

 شـــؤون إلدارة جملســني  لــوحظ وجــود   مبهامــه، حيـــث  إدارة املصــرف  جملــس 
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 تقريـر  بإعـداد  قيامهـا  وعـدم  احملـاكم،  أمـام  قضـايا  رفـع  يف سـبب  مما املصرف،

 باخلصوص. للمصرف العمومية للجمعية أمام للعرض مفصل

بعـــدم وذلـــك  طـــرابلس اســـتئناف ملكمـــة الصـــادر مـــن احلكـــم مـــن بـــالرغم ــــ -

 إدارة جمللــس املشــكل م2015 لســنة (1) رقــم العموميــة اجلمعيــة قــرار قانونيــة

اعتياديــة،  بطريقــة عملــة يباشــر الزال االدارة جملــس رئــيس أن اال املصــرف،

ــث ــام حي ــع م30/11/2017 بتــاري  ق ــة تعــاون  بتوقي  شــركة مــع  ــاري اتفاقي

ــف ــة تاقنيـ ــتثمار للتنميـ ــي واالسـ ــواني الزراعـ ــئولية ذات واحليـ ــدودة، املسـ  احملـ

عـن   يرتتـب  قـد  الـذي  االمـر  الزراعيـة،  املستلزمات بعض باسترياد للقيام وذلك

 مستقبال. املصرف كاهل مالية ترهق التزامات االتفاقية هذه

 قصــر الزراعــي املصــرف بفــرع ،م2011 املاليــة الســنة خــالل قــروض صــرف س  -

ــن ــد غشــري، ب ــوحظ وق ــأن ل ــد امللفــات هــذه مــن جــزء ب ــتم وي ســرقتها، س ق  ي

 بــاإلدارة قــروض صــرف عــن فضــال قيمتهــا، أو املســروقة امللفــات عــدد حتديــد

 كبرية. مببالز وتشاركيات ألفراد هلا التابعة والفروع العامة

، دارةاإل جملـس  رئـيس  للسـيد  احملالـة  التقـارير  بعـض  على االطالع خالل من -

ــة باملنطقــة الفــروع بعــض مبتابعــة املكلفــة اللجنــة مــن ــارة وإجــراء الغربي  زي

يف  املمنوحــة  بــالقروض  اخلاصــة  امللفــات  بعــض وجــود  لــوحظ  ، هلــا  ميدانيــة

 االســــتقرار لعــــدم نتيجــــة وذلــــك،  الفــــرع مبمــــرات مبعثــــرهبعــــض الفــــروع 

 امللفـــات هـــذه تعـــرض إس يـــؤدي الـــذي االمـــر،  خـــرآ إس مقـــرمـــن  نتقـــالالوا

ــياع ــدم،  للضــ ــدرة وعــ ــة االدارة مقــ ــى العامــ ــد علــ ــات حتديــ ــائعة امللفــ  أو الضــ

 املمنوحـة  القـروض  هلـذه  دقيقـة  بيانـات  قاعـدة  لغيـاب  نتيجة وذلك،  املسروقة

 . هلا التابعة والفروع العامة باإلدارة

ــإدارة   - ــروع بـ ــة للفـ ــور يف املتابعـ ــة القصـ ــث  املنطقـ ــة، حيـ ــوحظ الغربيـ ــة لـ  إحالـ

 االدارة الــاذ دون فــرع، (19) أصــل مــن فقــط فــروع (7) عــدد لــإلدارة البيانــات

 الـــدائر القـــانوني بالصـــراع اإلدارة جملســـي ذلـــك، وانشـــغال حيـــال إجـــراء ألي

 .بينهما

 التواصـل  مـن  متكـنهم  عـدم  حيث من وذلك الفروع بعض ضعف اإلمكانيات يف -

 اسـتالم الفـرع   مـن  بـالرغم  اخلمـس  بفـرع  ذلـك  لـوحظ  العامة، وقـد  االدارة مع

 وي تقاعــد قــرار حبقــة صــدر الســابق الفــرع ان مــدير مواصــالت، اال لوســيلة

 املاليــة الالئحــة مــن (82) املــادة لــن  خمــالف يعــد الســيارة، ممــا بتســليم يقــم

 .  للمصرف

عــدم قيــام ادارة املصــرف بإعــداد امليزانيــة التقديريــة للمصــرف للســنة املاليــة      -

 4وفق اسس قابلة للتنفيذ و قريبة من الواقع ممـا يعـد خمالفــا للمـادة     م 2017

املالية للمصـرف االمـر الـذي تسـبب خبسـارة خـالل السـنة مببلـز         من الالئحة 

 دينار.(11,788,113وقدره )



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

312 

 

م 1970لســنة 133مــن القــانون رقــم   21خمالفــة جملــس ادارة املصــرف للمــادة   -

بشــأن تنظــيم املصــرف الزراعــي وذلــك باعتمــاد امليزانيــة التقديريــة للمصــرف  

   يف حني ان اعتمادها اختصاص اصيل جمللس الوزراء .

بـــالرغم مـــن قيـــام املصـــرف بفـــتح حســـابات جاريـــة لزبائنـــه املســـتفيدين مـــن     -

ــودعني     ــوال املـ ــندوق أمـ ــاهمة يف صـ ــم باملسـ ــة ي يقـ ــروض الزراعيـ ــث  القـ ، حيـ

ــة  ــوم اإليداعيـ ــرت اخلصـ ــز ظهـ ــدرة مببلـ ــار 33,000,000 وقـ ــا دينـ ــظ تقريبـ  حـ

 للســيد  املوجهــة الرســائل ووفــق ،فقــط   الغربيــة املنطقــة لفــروع ،31/8/2017

ــ ــدار إدارة ديرمـ ــرف االصـ ــا مبصـ ــزي ليبيـ ــد،  املركـ ــف قـ ــالي بلغـ ــالز إمجـ  املبـ

 6,500,000 وقـدرة  مبلـز  علـى  متـف  املوافقـة  ان اال،  دينـار  27,000,000 املطلوبة

ــار ــا أي ،فقــط دين ــادل م ــع يع ــة القيمــة رب ــاع عــدم وكــذلك ، املطلوب  إدارة إتب

 علـى  وتوزيعهـا  النقديـة  اسـتالم  عنـد  وسـليمة  تابتـه  لسياسـة  الزراعي املصرف

 مقارنـة  فـرع  لكـل  احملالة املبالز قيمة يف الشديد التفاوت لوحظ حيث، الفروع

ــة احلســابات بعــدد ــبني وقــد، بهــا اجلاري  حســاب كــل نصــيب احتســاب عنــد ت

 بفـــرع الواحـــد احلســـاب نصـــيب املاليـــة إن الســـنة خـــالل الســـيولة مـــن جـــاري

 القـر  بفـرع  السـيولة  من اجلاري احلساب نصيب بلز حني يف، دينار 60 ترهونة

 .دينار 878 بولي

 املتعلـــق املركـــزي ليبيـــا مصـــرف منشـــور تطبيـــق املصـــرف بـــإجراءات يقـــم ي -

 التقرير. تاري  حتى دوالر (400) الليبية االسر أرباب مبنح
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 القطاعات االقتصاديةالفصل اخلامس: 

 والصناعة وزارة االقتصاد
 م2017الصناعة لسنة موقف تنفيذ الرتتيبات املالية لقطاع االقتصاد و

 املبالز املسيلة  املخصصات  البيان 

   الباب األول 

 4,523,673 5,600,000 ديوان الوزارة 
 - 132,281,988 املناطق

 29,537,451 36,300,000 اجلهات التابعة 
 34,061,124 174,181,988 إمجالي الباب األول 

   الباب الثاني 
 1,583,001 3,800,000 ديوان الوزارة 

 - 5,371,500 املناطق 
 3,912,498 8,800,000 اجلهات التابعة 

 5,494,499 17,971,500 إمجالي الباب الثاني 
   الباب الثالث 
 - 930,000 ديوان الوزارة 

 1,200,000 4,070,000 اجلهات التابعة 
 1,200,000 5,000,000 إمجالي الباب الثالث 

 40,756,623 197,153,488 اإلمجالي العام 
 

 االقتصادديوان وزارة  

 الرصيد  املصروفات  املخصصات  البيان 

 229,860 5,370,140 5,600,000 الباب األول 
 2,214,560 1,585,440 3,800,000 الباب الثاني 
 930,000 - 930,000 الباب الثالث 

 3,374,420 6,955,580 10,330,000 اإلمجالي 
 

 الرقابة الداخلية  

ــة     - ــابات املصـــرفية القدميـ ــة للحسـ ــاباتها اخلتاميـ ــال حسـ ــوزارة يف اقفـ ــأخر الـ تـ

 من قانون النظام املالي للدولة. (23)واجلديدة باملخالفة للمادة 

ــل     إغفـــال - ــالي مثـ ــاعدة بالقســـم املـ ــاك الســـجالت املاليـــة الضـــرورية واملسـ امسـ

سـجل دفـرت يوميـة الصـندوق     -سجل االلتزامات املالية -)سجل حتليل الودائع 

 .سجل حسابات خارج امليزانية(-للباب األول 

املراقب املالي القيام باالختصاصـات املناطـة إليـه فيمـا يتعلـق باإلشـراف        إغفال -

حكــام املــادة ســم املــالي بــالوزارة ممــا يتعــارض وأ بالصــورة الصــحيحة علــى الق 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.   (24)
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متابعــة اخلزينــة الفرعيــة للــوزارة مــن حيــث تــدوير املــوظفني واجلــرد    إغفــال -

 لدوري للخزينة.املفاجئ وا

القيام بفتح حساب مصريف إليداع اإليرادات الظ حتصـل عـن طريـق اخلزينـة      -

اجلهــة إلعــداد احلســاب اخلتــامي هلــذا     إغفــالالفرعيــة، األمــر الــذي أدى إس   

 احلساب.

 إعداد مذكرة التسوية حلساب اإليرادات بالصورة الصحيحة.   إغفال -

ة اإليـرادات إس القسـم املـالي    إحالة بعض املسـتندات والـظ لـ  جبايـ     إغفال -

مــن   (5 ن)م  باإلضــافة إس عــدم اعتمــاد النمــوذج املرفــق مــع ايصــال اجلبايــة        

 املختصة. دارةمدير اإل

حصر احلسابات املصرفية ملكاتب الرتاخـي  ومكاتـب السـجل التجـاري      إغفال -

الـظ تتبــع ديــوان الــوزارة مباشــرة، وإعــداد احلســاب اخلتــامي هلــا، وإحالتهــا إس  

لــوزارة إلحالتهــا إس وزارة املاليــة، باإلضــافة إس عــدم بيــان مــا إذا قــد فتحــف     ا

 هذه احلسابات مبوافقة من وزارة املالية.

املوافقـة   خـد قيام الوزارة بإصـدار قـرارات التعـيني والتعاقـد خـالل السـنة دون أ       -

ــادة    ــة للمـ ــالي   (20)املســـبقة مـــن املراقـــب املـــالي باملخالفـ ــام املـ ــانون النظـ مـــن قـ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (26)دولة واملادة لل

فــتح بطاقــات املرتبــات ملــوظفي الــوزارة، باملخالفــة ألحكــام املــادة رقــم           إغفــال -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (126)

 اإليرادات  

تـــدني قيمـــة اإليـــرادات احملصـــلة مـــن ســـنة إس أخـــرى، حيـــث وصـــلف نســـبة     -

، م2014مــن احملصــل يف ســنة   %34إس م 2016صــلة خــالل ســنة  اإليــرادات احمل

 م.2015 من احملصل يف سنة %68ونسبة 

قيــــد اإليــــرادات احملصــــلة عــــن طريــــق مكاتــــب الرتاخــــي  يف ســــجل  إغفــــال -

مــن الئحــة  ( 84)اإليــرادات باخلزينــة الرئيســية باملخالفــة ألحكــام املــادة رقــم    

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

متابعـــة اإليـــرادات احملصـــلة عـــن طريـــق مكاتـــب الرتاخـــي  ومكاتـــب    إغفـــال -

 .السجل التجاري

إجــراء اجلــرد املفــاجئ والــدوري للخزينــة ومكاتــب الرتاخــي  ومكاتــب   إغفــال -

ــم    ــادة رقـ ــام املـ ــة ألحكـ ــاري، باملخالفـ ــجل التجـ ــة  ( 88) السـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

 واحلسابات واملخازن.

واـل بـأول  أادات احملققـة إس وزارة املاليـة   تقصري الوزارة يف إحالـة كامـل اإليـر    -

مــــن الئحــــة امليزانيــــة ( 64)األمــــر الــــذي يعــــد خمالفــــة ألحكــــام املــــادة رقــــم  

 واحلسابات واملخازن حيث تبني االتي:
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البــاب الثــاني مبلــز  (1472)ظهــرت يف مــذكرة تســوية املصــرف للحســاب رقــم   -

وتـــبني ان هـــذا  دينـــار قيـــدت بالـــدفاتر وي تظهـــر يف حســـاب املصـــرف، (5,225)

املبلــز خيــ  تســوية جمموعــة مــن العهــد املاليــة أودعــف يف حســاب اإليــرادات    

ــم ــداعات يف      (14581) رقـ ــذه اإليـ ــار هـ ــتم إظهـ ــزي، ي يـ ــا املركـ ــرف ليبيـ مبصـ

، حيــث اعتــربت  مــذكرة تســوية حســاب املصــرف الشــهرية حلســاب اإليــرادات   

 يرادات ملصلة.إ

 م(2016م، 2015)السـنتني املـاليتني    تأخر الوزارة يف إقفال حساب اإليرادات عـن  -

 من قانون النظام املالي للدولة.( 23)باملخالفة ألحكام املادة رقم 

مبصــرف الصــحاري جنــزور إليــداع   ( 126)القيــام بفــتح حســاب مصــريف رقــم    -

اإليــرادات مــن مكتــب الســجل التجــاري العــام دون موافقــة وزارة املاليــة، األمــر   

 .اجلهة إلعداد احلساب اخلتامي هلذا احلساب إغفالالذي أدى إس 

القصــور واالهمــال مــن عمــل إدارة التجــارة الداخليــة ملا ــة ملوافقــات إعــادة          -

 التصدير.  

اســتعمال أوراق الكربــون ذات الــوجهني يف مجيــع اإليصــاالت باإلضــافة   إغفــال -

 مــن( 73) إس اســتعمال الكربــون يف حالــة غــري جيــدة، باملخالفــة ألحكــام املــادة   

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

ــرادات بــاخلزائن الفرعيــة والرئيســية        - ــالي جلبايــة االي عــدم متابعــة القســم امل

 وفقـا الختصاصه احملدد بالتنظيم الداخلي للوزارة.

 التأخر يف أيداع االيرادات باحلسابات املصرفية مما يعرضها خلطر السرقة. -

 ( ول )املرتبات وما يف حكمهاالباب األ

 :م2016البيان التالي يبني املسيل وتقرير للمصروفات الفعلية عن السنة املالية 

 

 

 املنصرف بالدينار املسيل بالدينار الباب ت

 3,691,290 3,756,423 ولاأل 1

 0 0 الثاني 2
 

 ومن خالل الفح  واملراجعة تبني:  

وجــود وفــر واضــح يف حــواالت املرتبــات بــالرغم مــن قيــام وزارة املاليــة بإحالــة       -

 425,743مبلـز   م31/12/2016املرتبات بالصايف، حيـث بلـز الرصـيد الـدفرتي يف     

 دينار.
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هم عـن العمـل،   وجود جمموعة من املوظفني املوقوفة مرتبـاتهم بسـبب انقطـاع    -

 القانونية.جراءات ي تتخذ بشأنهم اإل

 حساب الودائع 

 - م:2016البيان التالي يوضح حركة احلساب خالل السنة املالية 

 م31/12/2016الرصيد يف  املصروفات بالدينار اإلضافات بالدينار رصيد أول املدة

25,826,380 22,496 46,705 25,802,171 

 

ــولني       - ــوظفني املنقــ ــات املــ ــروفات يف مرتبــ ــافات واملصــ ــة اإلضــ ــل حركــ وتتمثــ

 للوزارة.

مـن الئحـة   ( 163)عدم امساك سجل حتليلـي للحسـاب باملخالفـة ألحكـام املـادة      -

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

 حالتهـا إس ي يـتم إ م( 2011م، 2010)سـابقة  يـرادات مـن سـنوات    ظهور رصيد إ  -

( 64)الـذي يعـد خمالفـة ألحكـام املـادة       حساب اإليراد العام لوزارة املالية، األمر

 ية واحلسابات واملخازن.من الئحة امليزان

ــال  - ــل ا إغفـ ــمان اال  حتويـ ــة )الضـ ــتقطاعات القانونيـ ــاعي السـ ــامن  –جتمـ التضـ

ــاعي اال ــاد   –جتمـ ــريبة اجلهـ ــده   –ضـ ــا يف مواعيـ ــة( إس جهاتهـ ــريبة الدمغـ  اضـ

 احملددة باملخالفة للتشريعات النافدة يف هذا اخلصوص.

يتخـذ بشـأنها    باحلسـاب منـذ سـنوات ماليـة سـابقة ي      وجود مبالز س تعليتهـا   -

مــن الئحــة   (162، 161)الــذي يعــد خمالفــة ألحكــام املــادتني     أي اجــراء، األمــر 

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

مانــات دون وجــود مــا يقابلــها مــن مســتندات  تعليــة مبــالز حلســاب الودائــع واأل  -

مــن الئحــة امليزانيــة  (162، 161)باملخالفــة ألحكــام املــادتني مــن ســنوات ســابقة 

 بات واملخازن.واحلسا

 استعمال املبالز املعالة يف احلساب لغري االغراض الظ عليف من أجله.  -

املـــؤرخ يف  (4291) مبوجــب الكتــاب املوجـــه إلــي مصـــرف ليبيــا املركـــزي رقــم       -

اخلزانـــة خصصـــف    إدارة دينـــار إس ( 500,000)س حتويـــل مبلـــز    م27/6/2013

تـــدريب املوفـــدين لل متـــدرب ومـــرافقيهم( 43)لتغطيـــة التـــأمني الطـــيب لعـــدد  

الــذي   يــزال باخلزانـة حتـى تارخيــه، األمـر   ن املبلـز ال باململكـة املتحـدة، وتــبني أ  

 العام لوزارة املالية. اب اإليراديتطلب ترجيع املبلز إس حس

ن هـذه  تـبني أ ول والثـاني والثالـث(   زارة بتعلية مبالز مـن حسـابات )األ  قيام الو  -

 م(،2016 –م 2015)ل الســنتني املــاليتني املبـالز ي يطــرأ عليهـا أيــة حركــة خـال   
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م( 2013 –م 2012) ترجــــع إس الســــنتنيغلــــب هــــذه املعلقــــات مــــع العلــــم بــــأن أ

 اجلدول التالي يوضح ذلك.

 املبلز البيــــان

 37,154 صكوك ملغية من الباب الثالث

 42,591 صكوك ملغية من الباب الثاني

 1,076,256 صكوك ملغية من الباب االول

 1,156,002 اإلمجالي

 

 حسابات خارج امليزانية

ي من خالل فح  حساب العهد تبني وجـود عهـد مرحلـة مـن سـنوات سـابقة        -

ــة     تقــم الــوزارة بالــاذ اإل  جــراءات القانونيــة الالزمــة حيــال هــذه العهــد املرحل

 .  حة امليزانية واحلسابات واملخازنمن الئ( 188)باملخالفة للمادة 

مسلمة ملكتب املراجعة الداخلية ألكثر مـن سـنة ي يتـبني    وجود تسوية لعهد  -

 )أ  ( مراجعتهـــا أو ترجيعهـــا للقســـم املـــالي الســـتيفاء املطلـــوب عهـــدة الســـيد 

 دينار.( 5000) مببلز

 احلسابات املصرفية 

، وفيمـا يلـي   حسـابات مصـرفية جاريـة التـزال مفتوحـة     ( 7)حتتفظ الوزارة بعـدد  

 نورد بشأنها:

حسابات مصـرفية جديـدة مبصـرف ليبيـا املركـزي،      ( 5) بالرغم من فتح عدد -

إال أنــه ي يــتم اإلجــراء بإعــداد مــذكرات التســوية الالزمــة حلســاب الــوزارة          

القــديم مبصــرف اجلمهوريــة املقريــف وإقفاهلــا حتويــل أرصــدتها الدفرتيــة        

 للحساب املناظرة هلا بوزارة املالية.

ــا  - ــوزارة بإصــدار قــرار بالعمــل اإل   قي موعــة مــن مــوظفي الــوزارة    ضــايف جملم ال

ــات الصـــرف ملق   ــداد أذونـ ــة وإعـ ــابات اخلتاميـ ــال احلسـ ــال  إلقفـ ــذه األعمـ ابـــل هـ

 الظ ي تصرف.لتزامات وإدراجها ضمن اال

 االلتزامات 

مـــا قيمتـــه   م31/12/2016االلتزامـــات املرحلـــة مـــن ســـنوات ســـابقة وحتـــى      بلغـــف 

 وزارةاملالي بالمن القسم وذلك حسب البيانات املقدمة  دينار( 4,013,949)

إعداد أذونـات صـرف لـبعض االلتزامـات ومراجعتهـا يف حينهـا للتأكـد         إغفال  -

 يف السابق. من صحتها، وعدم صرفها
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إحالة أذونات الصرف ألغلب التزامات الوزارة ملكتـب املراجعـة الداخليـة     إغفال -

لغرض مراجعتها يف حينهـا للتأكـد مـن صـحتها، وتوثيقهـا وعـدم صـرفها يف        

 السابق.

 التكرار يف إعداد أذونات الصرف اخلاصة بااللتزامات. -

( 357,389)بلغــف االلتزامــات القائمــة علــى الــوزارة لصــاا الفنــادق مــا قيمتــه      -

 دينار،  

 حتميل الوزارة مبصاريف خارج نطاق رسائل احلجز الفندقي. -

تكــرار احتســاب لــبعض الفــواتري الصــادرة عــن الفنــادق، األمــر الــذي أدى إس          -

 .الدين تضخم مبلز

 لبعض الفواتري املقدمة من الفندق.عدم إرفاق رسائل احلجز  -

 دينـــار حبســـاب الودائـــع واملتمثـــل يف( 6,150)قيـــام الـــوزارة بتعليـــة مبلــز   معــد  -

نيكيـة، خصـمف القيمـة    لشـركة اجملمـع احلـريف لألعمـال امليكا    اعمال ضمان أ

 .من املستخل 

ملـرر عقـود بشـأن بـإبرام     دينـار ملكتـب   ( 975)ظ قيـام الـوزارة بـدفع مبلـز     لوح -

عقود إ ار عقارات ومركبات للـوزارة علـى الـرغم مـن ان مثـل تلـك االعمـال        

   يعد من اختصاص مكتب الشؤون القانونية بالوزارة.

ــى           - ــزام عل ــب الت ــوزارة وترتي ــوظفي ال ــإبرام عقــد إ ــار ســكن مل ــوزارة ب ــام ال قي

ــز   ــة مببلــــ ــن    30,000الدولــــ ــرتة )مــــ ــن الفــــ ــار عــــ ــى وح م01/01/2016 دينــــ تــــ

 العقد.األمر الذي يتطلب إلغاء دون سند قانوني،  م(31/12/2016

ــات     - ــة للــــوزارة، حتــــوي مجيــــع بيانــ ــات للســــيارات اململوكــ إغفــــال فــــتح ملفــ

 السيارات، األمر الذي يسهل معه العبث وضياع هذه االصول.

ســيارة، قــدمف بشــأنها  ( 18)وجــود جمموعــة مــن الســيارات املســروقة وعــددها    -

 اكز الشرطة وي يتخذ بشأنها أية إجراء.  ملاضر السرقة مبر

ي ووجـــود جمموعـــة مـــن املـــوظفني املوفـــدين للخـــارج كملحقـــني  ـــاريني    -

 .يقوموا بتسليم ما بعهدتهم من سيارات
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 املوازنة االسترياديةجلنة 
علـى البنـود املختلفـة وحتديـد ضـوابط      املوازنة االسـتريادية  توزيع خمصصات  س

( 378)اجمللــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين رقــم      مبوجــب قــرار اســتعماهلا 

بشـأن اعتمـاد املوازنـة االسـتريادية للعـام       م23/4/2017الصـادر بتـاري     م2017لسنة 

 م.2017

 موقف تنفيذ املوازنة االستريادية

جلنـة تنفيـذ املوازنـة االسـتريادية     وس منح موافقات من قبل املصـرف املركـزي    -

مليــار  7بنحــو للقطــاع اخلــاص الدويــة بــوزارة الصــحة بــوزارة االقتصــاد وجلنــة ا

ــدره   دوالر ــاوز قـ ــار دوالر 1.3بتجـ ــة   مليـ ــات البالغـ ــن املخصصـ ــار دوالر  5.7مـ مليـ

 كما يوضح اجلدول التالي:

 مالحظات املخصصات بالدوالر البيان

 املخصصات

  

خمصصات املوازنة االستريادية 

 للقطاع اخلاص
6,700,000,000 -  

يطرن خمصصات صندوق موازنة  

 األسعار
910,000,000 

بعد خصم قيمة املناقلة 

لسنة  33مبوجب احملضر 

 م 2017

يطرن املبالز املخصصة جلهات 

أخرى من احتياطي تغطية 

 احتياجات اخرى 

41,000,000 

قراري اجمللس الرئاسي 

لسنة  (1324(، )1158)

 م2017

 -  5,749,000,000 خمصصات القطاع اخلاص

 املوافقات 

  

املوافقات املمنوحة من قبل مصرف 

 ليبيا املركزي باملخالفة للموازنة 
2,240,817,125 

حتى شهر  1/1من 

  م7/2017

املوافقات املمنوحة من قبل جلنة 

 تنفيذ املوازنة االستريادية 
  17حتى احملضر  3,828,286,066

موافقات االدوية واملستلزمات 

 واملعدات الطبية 
985,283,352 -  

 -  7,054,386,543 امجالي املوافقات 

  
 -  1,305,386,543- قيمة التجاوز يف املوافقات

 

ــلع       - ــد السـ ــى توريـ ــا علـ ــد س انفاقهـ ــالز قـ ــذه املبـ ــابقة ان هـ ــام السـ ال تعـــين األرقـ

واألدويــة فعــال، فهــي ال تعــدو عــن كونهــا موافقــات مبدئيــة للتوريــد تتطلــب     

تغطية من مصرف ليبيا املركزي وتنفيذ من املصارف التجاريـة وتوريـد مـن    

 –تنفيـــذ  – تغطيـــة –التجـــار، حيـــث متـــر العمليـــة باملراحـــل التاليـــة: )موافقـــة  

توريــد( ويف حــال عرقلــة أي مرحلــة فســوف تتعطــل عمليــة التوريــد برمتهــا،     

وســوف يوضــح ســياق العــرض التــالي حتليــل احلســابات واالرصــدة لتوضــيح      

 حقيقة ما س توريده فعال من سلع ومستلزمات.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

320 

 

ال يوجد أي بيان أو افصان من قبل املصرف املركزي عـن حجـم مـا س تنفيـذه      -

ستريادية إال أنـه مـن خـالل حسـابات ارصـدة املصـرف املركـزي        من املوازنة اال

ــتغري يف   2017باخلــارج واحلركــة الــظ طــرأت عليهــا خــالل العــام       تــبني أن ال

ارصدة احلسابات باخلارج والذي يشـري اس مـا س انفاقـه فعـال مـن نقـد أجـنيب        

مليار دوالر فقـط، وباسـتبعاد قيمـة التحـويالت احلكوميـة الـظ بلغـف         8.9بلز 

ــز املنفــــق        5.6 ــح أن املبلــ ــابقـا فيتضــ ــا س توضــــيحه ســ ــب مــ ــار دوالر حســ مليــ

كتغطيـــــة للمصـــــارف التجاريـــــة علـــــى حتويالتهـــــا اخلارجيـــــة )اعتمـــــادات  

ــا( حتـــى   ــز  م31/12/2017مســـتندية وغريهـ ــار دوالر  1.634ي تتجـــاوز مبلـ مليـ

 ول التالي:كما باجلد

 الغـــــــــــــــــــــــــــــرض
 املصروف

 مليون دوالر

 8,874 م2017امجالي االنفاق بالنقد االجنيب 

 (5,604) م2017يطرن االنفاق احلكومي 

 (1,636) يطرن املنفذ من خمصصات االسر

 1,634 تغطية املصارف بالنقد االجنيب ألغراض االعتمادات وغريها

 

ــاري     - ــه بتــ ــذكر أنــ ــدير بالــ ــة    م21/8/2017اجلــ ــة التغطيــ ــيس جلنــ ــال رئــ أحــ

بكشــف الســلع الــظ ذكــر ان  رقــم مرفــقمبصــرف ليبيــا املركــزي كتــاب بــال 

مليـــار دوالر، يف حـــني تشـــري    2.240املصـــرف قـــام بتغطيتهـــا منفـــردـا بقيمـــة     

ان هـذا املبلـز ال يوجـد    م 2017االرقام واالرصدة املستخرجة من حسـابات العـام   

 ما يؤيده.  

مما سبق بأنه ي يتم تنفيذ خمصصات املصـارف التجاريـة مـن املوازنـة      يتضح -

فقــط مــن قيمــة املوازنــة البالغــة   %19إال مبــا نســبته  2017االســتريادية للعــام 

مليـون خمصصـات    910مليـار خمصصـات املوازنـة االسـتريادية ناقصــا       6.7)= مليار دوالر  5.79

، بــــالرغم مــــن أن جلنــــة املوازنــــة االســــتريادية احالــــف  ق موازنــــة االســــعار( صــــندو

ــا  31/12/2017موافقــات حتــى   ــار دوالر حتــى احملضــر رقــم    3.8قيمته ( 15)ملي

( 1)مــن موافقــات بنحــو  2018هــذا باإلضــافة إس أن مــا س احالتــه خــالل العــام  

طيــة واحملالــة مليــار دوالر لتصــبح امجــالي املوافقــات املمنوحــة مــن جلنــة التغ  

 مليار دوالر 4.8اس مصرف ليبيا املركزي 

 :املشاكل والعراقيل الظ واجهف تنفيذ املوازنة االستريادية

 تتمثل أهم املشاكل والعراقيل يف تنفيذ املوازنة ما يلي:

   ــزي وتقاعســـ ــرف املركـ ــة املصـ ــادات    همماطلـ ــات االعتمـ ــذ تغطيـ ــن تنفيـ عـ

 .وايقافه هلا دون سبب موضوعياالستريادية املستندية للجنة املوازنة 
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    ــن ا ــيم عــ ــاد والتعتــ ــب دور وزارة االقتصــ ــذ   تغييــ ــة بتنفيــ ــات املتعلقــ ملعلومــ

صـــــناف واملبـــــالز املنفقـــــة لتغطيتهـــــا  االعتمـــــادات مـــــن حيـــــث العـــــدد واال

 واالعتمادات املوقوفة أو املتعثرة.

   بــــطء إجـــــراءات جلـــــنظ االشـــــراف والتنفيـــــذ وتكـــــرار ارتكابهمـــــا بعـــــض

 اوزات والتأخر يف اعداد وتفعيل املنظومة لعدة أشهر.التج

 وفيما يلي شرن تفصيلي لتلك العراقيل:

ــة االســتريادية باشــرت اعماهلــا        - ــذ املوازن ــة تنفي ــالرغم مــن أن جلن باملنظومــة ب

 م1/3/2018وقـــد منحــف خـــالل فـــرتة عملــها حتـــى تـــاري     م11/7/2017بتــاري   

ــ  6221عـــدد   ، اال أن مصـــرف ليبيــــا  مليــــار دوالر 4.8ة بقيمــــة امجاليـــة  موافقـ

اضـافة اس تغيـب   وي يتجاوب مـع خمرجاتهـا    يتفاعل مع اللجنةاملركزي ي 

ــة،       ــات اللجنـ ــب اجتماعـ ــن أغلـ ــزي عـ ــرف املركـ ــدوبي املصـ ــث منـ ــظ حيـ يالحـ

تنفيــذ االعتمــادات الــظ بــدأت اللجنــة يف      لــة يفماطاملاملتعمــدة هلــا و  العرقلــة

 باسـتثناء اضـاحي العيـد    -حجـم عـن تنفيـذها    وأ م23/8/2017احالتها من تاري  

املركــزي بشــأن عرقلتــه املصــرف ممــا اضــطر ديــوان احملاســبة إس خماطبــة   -

، 19/11بتــاري   7243، 6360لعمــل اللجنــة مبوجــب عــدة مكاتبــات منهــا ارقــام     

 .على التوالي م19/12/2017

 عـدم تغطيتـه ألي موافقـات احيلـف مـن جلنـة      أعلن املصـرف املركـزي رمسيــا     -

ببيانـــه املنشـــور علـــى صـــفحة املصـــرف املركـــزي  املوازنـــة االســـتريادية وذلـــك

بتــــاري   1263رقــــم  مصـــرف وكتــــاب  م،2017نـــوفمرب   14الرمسيـــة بتــــاري   

العتمـادات جلنـة املوازنـة     عدم تغطيتـه أن سبب  خالهلماأّدعى و، م11/12/2017

ــام،    االســـتري ــرأي العـ ــلياـل للـ ــبة تضـ ــوان احملاسـ ــات ديـ ــث أن ادية هـــي تعليمـ حيـ

املخالفـة ولـيس  ميـد     تالديوان طلب من وزارة االقتصـاد تصـحيح اإلجـراءا   

 .املوازنة

بشـــأن اســتمرار تنفيـــذ   م2018لســنة  ( 53)صــدر قــرار اجمللـــس الرئاســي رقـــم     -

واســــتكمال موافقــــات طلبــــات     2017املوازنــــة االســــتريادية اخلاصــــة بالعــــام     

إال أن املصـــرف  م31/3/2018االســـترياد وإحالتهـــا إس املصـــارف يف أجـــل أقصـــاه 

املركـــزي أوقـــف تنفيـــذ املوافقـــات احملالـــة إليـــه مـــن جلنـــة تنفيـــذ املوازنـــة          

م نهايـة العـام   2017بسبب اقفال حسـابات العـام    م2018االستريادية خالل العام 

ــه    م1/2/2018بتــاري   1211رقــم  )حســب كتــاب احملــافظ   وكتــاب مــدير مكتب

ذلـــك احلســـابات املرتبطـــة بالعملـــة  مبـــا يف ( م25/2/2018بتـــاري   1211/1رقـــم 

األجنبية متضمنة ما يتعلق بتنفيذ تغطيـة االعتمـادات املوافـق عليهـا مبوجـب      

وكـذلك  ( 15، 14)ملاضر اجتماعات جلنة تنفيـذ املوازنـة االسـتريادية أرقـام     

ــة والـــظ        ــدات الطبيـ ــتلزمات واملعـ ــة واملسـ ــاص باألدويـ ــاع اخلـ ــر االجتمـ ملضـ

 .م2017ألخري من شهر ديسمرب استلمف مجيعها يف األسبوع ا
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وبدايــة العــام  2017نهايــة وعوضـــا عــن املوازنــة ســعى مصــرف ليبيــا املركــزي    -

ــبعض      2018 ــيل لـ ــم التحصـ ــتندات برسـ ــتخدام مسـ ــدات باسـ ــذ التوريـ اس تنفيـ

لســـنة  363حيـــث أثبتـــف التحقيقـــات أن قـــرار اجمللـــس الرئاســـي رقـــم التجـــار 

مليـــار دوالر مبوجـــب  1.5لتوريـــد بضـــائع خـــالل شـــهر رمضـــان بقيمـــة   2018

مستندات برسم التحصيل اعدت مسودته باملصرف املركـزي عـن طريـق عـدد     

من التجار الذين كانـف هلـم مصـلحة مـن صـدوره حيـث تقـدمف عائلـة أحـد          

مليـــون  350التجـــار الـــذين شـــاركوا يف اعـــداد القـــرار وحـــدها طلبـــات بقيمـــة  

  لفتح اجراءات القبول.معاملة خالل الثالثة االيام االوس 54دوالر من خالل 

واملالحــــظ بــــأن مصــــرف ليبيــــا املركــــزي يســــتعمل ســــنويـا نفــــس االســــلوب   -

باستغالل املواسـم حيـث يسـعى لتمريـر حتـويالت باسـتخدام مسـتندات برسـم         

التحصــيل لــبعض التجــار عــن طريقــه مباشــرة. وذلــك بعــد ان يســبقها  ميــد 

ك وهــو شــح الســلع   للعمليــات التجاريــة ليتحقــق املــربر الــذي يــدفع بــه يف ذلــ     

الــذي اســتخدم فيــه     م2016وارتفــاع االســعار، كمــا حــدث يف موســم رمضــان      

ــة     ــاد غـــرف التجـــارة والصـــناعة وطلـــب مـــنهم تزكيـ املصـــرف املركـــزي احتـ

الشركات القادرة بزعمه إال أنه وبعد أن أظهـر ديـوان احملاسـبة تالعـب بعـض      

ــتغلتها يف تهريــــب اال   ــيل واســ ــم التحصــ ــتندات برســ ــوال الشــــركات يف مســ مــ

للخــارج اصــدرت الغرفــة علــى اثــر ذلــك بيانـــا باخلصــوص تتــربأ فيــه مــن هــذه   

الشــركات، وقــد وّثــق ديــوان احملاســبة كــل هــذه األحــداث يف تقريــره الســنوي  

 ومراسالته وبياناته املنشورة آنذاك.( 112-110الصفحات ) م2016

ــام  - ــزي  م 2018وحتـــى نهايـــة مـــارس   2017طيلـــة العـ اســـتعمل املصـــرف املركـ

ــب اعتمــادات جلنــة املوازنــ         سيا  ةســة التعتــيم إلخفــاء حقيقــة عــدم تنفيــذ أغل

ــادات        ــول االعتمــ ــات حــ ــاء البيانــ ــب واخفــ ــتمر يف حجــ ــث اســ ــتريادية حيــ االســ

املستندية ومستندات برسم التحصـيل عـن وزارة االقتصـاد واجمللـس الرئاسـي      

 377مـن قـرار اجمللـس الرئاسـي رقـم       5وديوان احملاسـبة باملخالفـة لـن  املـادة     

مــن القــرار  15،  7، 5بشــأن اعتمــاد موازنــة للنقــد االجــنيب، واملــواد   2017لســنة 

بشــأن اعتمــاد خمصصــات املوازنــة االســتريادية، ناهيــك     2017لســنة  378رقــم 

بشـــأن  م2013لســـنة  19مـــن القـــانون رقـــم  14عـــن االنتهـــاك الصـــريح للمـــادة 

 ان والشفافية.تنظيم ديوان احملاسبة، كما يعد ذلك إخالاـل ملبادئ االفص

نتيجــة للقيــود املفروضــة علــى ديــوان احملاســبة مــن مصــرف ليبيــا املركــزي       -

والذي حجـب بيانـات االعتمـادات عـن جلنـة االجهـزة الرقابيـة وأصـدر العديـد          

من التعميمـات اس املصـارف التجاريـة بعـدم متكـني اللجنـة مـن االطـالع علـى          

  من اعتمادات.البيانات فلم يتسنى الوقوف على ما س تنفيذه فعاـل

ــوزارة      - ــاة الـ ــزي مبوافـ ــا املركـ ــافظ مصـــرف ليبيـ ــاد ملـ ــر االقتصـ خاطـــب وزيـ

ــم      ــه رقـ ــا كتابـ ــرات آخرهـ ــدة مـ ــة االســـتريادية عـ ــذ املوازنـ ( 113)مبوقـــف تنفيـ

ــاري   ــاب رقـــم       م،14/3/2018بتـ ــي بالكتـ ــس الرئاسـ ــا اجمللـ ــظ عززهـ  (1111)والـ
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ــأن     م26/3/2018بتــاري   املصــرف املركــزي ي  والــظ تشــري مجيعهــا صــراحة ب

يتقيد بالقرار املشار اليـه اعـاله وي يسحقـل أي بيانـات عـن املوافقـات حتـى تـاري          

 هذه الرسائل.

ــم     - ــبة رقـ ــوان احملاسـ ــاب ديـ ــدور كتـ ــد صـ ــاري   1944بعـ ــب  م28/3/2018بتـ بطلـ

 املشـــار إليـــه أعـــاله باشـــر 2018لســـنة  363إيقـــاف تنفيـــذ قـــرار الرئاســـي رقـــم 

الـظ منحهـا    املعـامالت يف احالـة قـوائم    م1/4/2018 املصرف املركزي من تاري 

علــــى قــــوة املوازنــــة م 2017الل العــــام القــــوائم الــــظ س رفضــــها خــــتغطيــــات و

عديـد مـن التناقضـات واملغالطـات كمـا      الوالظ تبني أنهـا مشـوبة ب   االستريادية

 توضح الفقرة التالية:

  ملركــزي ااحملالــة مــن املصــرف قــوائم يــبني اجلــدول التــالي ملخــ  عــن ال

 م:1/4/2018يوم اس جلنة املوازنة االستريادية 

 البيان

عدد 

 املعامالت

 القيمة

 مليون دوالر

موقف االعتمادات الظ احالتها 

جلنة املوازنة اس املصرف 

املركزي من تاري  

 28/2/2018حتى  11/7/2017

 2570 3031 ي ترد بكشوفات املصرف املركزي
 421 703 معامالت مرفوضة

 1,821 2487 معامالت س تغطيتها
 4,813 6221 االمجالي

   

امجالي االعتمادات الظ احاهلا 

املركزي اس جلنة املوازنة 

 1/4/2018بتاري  

 1,821 2487 معامالت ل  اللجنة س تغطيتها
 421 703 معامالت مرفوضة ل  اللجنة

 3,507 3243 لجنة ال مغطاة ال ل 
 1,424 1454 اللجنةمرفوضة ال ل  

 7174 7887 االمجالي

 

  السـابق وفيمـا لـو صـحف البيانـات املقدمـة مـن املصـرف         يتضح من اجلدول

املركــزي  ــاوزه الختصاصــاته وعــدم تقيــده بقــرار املوازنــة االســتريادية     

مليــار دوالر بشــكل  4.931معاملــة بقيمــة  4697حيــث أنــه قــام بقبــول عــدد  

ــام       ــا قـ ــتريادية، وأن مـ ــة االسـ ــة املوازنـ ــن جلنـ ــه مـ ــال إليـ ــرد دون أن حتـ منفـ

مليـــار دوالر قفـــزا علـــى  3.507معاملـــة بقيمـــة  3243بتغطيتـــه منهـــا عـــدد 

 املوازنة ودون ان يتم ادخاهلا اس منظومة املوازنة.

   كمــا أن املصــرف املركــزي ي ينفــذ مــن املعــامالت احملالــة إليــه مــن جلنــة

 6221مليار دوالر فقـط مـن أصـل     1.8معاملة بقيمة  2487املوازنة إال عدد 

 فقط. %37مليار دوالر أي بنسبة  4.8معاملة بقيمة 

     2.57معاملــة بقيمــة   3031ي يفصــح املصــرف املركــزي عــن مصــري عــدد 

ــار دوالر س احالت ــوفات      مليـ ــر بالكشـ ــة وي تظهـ ــة املوازنـ ــن جلنـ ــه مـ ــا إليـ هـ

 م.1/4/2018احملالة منه يوم 

ال يوجد حتى االن تأكيد أو ضمان موثـوق بـأن االعتمـادات الـظ اقـر املصـرف        -

املركزي بتغطيتها سيتم تنفيـذها حيـث انـه يفـرض علـى املصـارف التجاريـة        
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ــك املراســل   ــا املركــزي      ABCالبن وظيفــة الــذي يشــغل ملــافظ مصــرف ليبي

ــظ         ــة ال ــة واملهني ــه يف انتهــاك صــريح للنصــوص القانوني ــس ادارت رئــيس جمل

بشــأن  2010لســنة  12مــن القــانون رقــم  12متنــع تعــارض املصــاا أهمهــا املــادة 

مــن  8،12مــن قــانون املصــارف باإلضــافة اس املــادتني   15عالقــات العمــل واملــادة 

هــا مــن الدولــة الليبيــة يف  اتفاقيــة االمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد املصــادق علي  

، باإلضــافة اس ان هــذا البنــك لديــه ســوابق عــدة يف ايقــاف ورفــض  م2005العــام 

تنفيــذ العديــد مــن االعتمــادات دون مــربر مقنــع ناهيــك عــن وجــود العديــد مــن  

 املصارف واملوردين ترفض التعامل معه الرتفاع رسومه.

 موافقات جلنة املوازنة االستريادية

ــات   - ــف املوافقـ ــة    بلغـ ــة االدويـ ــة وجلنـ ــة املوازنـ ــن جلنـ ــة مـ ــاري    املمنوحـ ــى تـ حتـ

شــركة  5088مليــار دوالر لعــدد  4.814 بقيمــة معاملــة 6221 عــدد م1/3/2018

يف حــني بلغــف موافقــات املصــرف املركــزي الــظ منحهــا منفــردا مبعــزل عــن       

مليــار دوالر ويــبني   3.484وزارة االقتصــاد باملخالفــة لقــرار املوازنــة مــا قيمتــه    

   :حسب بنود املوازنة االستريادية املوافقاتاجلدول التالي قيمة 

 )املبلز مليون دوالر(

 السلعة
املخص  

 باملوازنة

موافقات 

جلنظ 

االقتصاد 

 والصحة 

موافقات 

املصرف 

املركزي 

 منفردا 

امجالي 

موافقات 

االقتصاد 

 واملركزي

 الفائض، )التجاوز(

 %6- -25 425 189 236 400 قمح

 %141- -759 1,299 314 985 540 ادوية ومستلزمات طبية

 %37- -102 382 187 195 280 اغذية اطفال ومستلزمات االم والطفل

 %197- -886 1,336 842 494 450 مواد غذائية متنوعة

 %269- -322 442 202 241 120 البان ومشتقاتها

 %253- -758 1,058 599 459 300 حية وحلوم جممدة مواشي

 %7 107 1,493 265 1,228 1,600 مواد خام ومستلزمات تشغيل مصانع

 %43 77 103 16 87 180 امسنف وطالء ومعاجني

 %20 20 80 26 53 100 مواد تنظيف

 %96 96 4 3 1 100 مستلزمات بيطرية

 %248- -298 418 362 56 120 اعالف جاهزة

 %18- -25 165 59 106 140 زراعيةامسدة وبذور ومبيدات ومعدات 

 %23- -16 86 17 69 70 قرطاسية وادوات مكتبية

 %64 216 124 16 107 340 مالبس واحذية

 %272- -327 447 240 206 120 مواد كهربائية االت ومعدات واجهزة

 %33 85 175 6 169 260 مواد منزلية وكهربائية

 %13- -8 68 22 46 60 اطارات ونضائد

 %9- -11 131 55 76 120 غيار سيارات وشاحنات قطع

 %69 138 62 62 0 200 احتياطي اخرى

 %51- -2,797 8,297 3,484 4,814 5,500 االمجالي
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يالحـــظ وجـــود ا ـــراف يف املوافقـــات عمـــا هـــو معتمـــد باملوازنـــة االســـتريادية    -

مليار دوالر نتيجة ازدواجية مـنح املوافقـات وكـان هـذا التجـاوز       2.797بقيمة 

 %96بأغلب البنود حيث تـراون اال ـراف بـني فـائض كـبري بنسـبة تصـل اس        

كمـا هـو يف االلبـان     %269كما هو يف املستلزمات البيطريـة اس عجـز بنسـبة    

 ومشتقاتها.

لوقـوف علـى مـا    حتى تتمكن جلنة املوازنة االستريادية مـن ممارسـة مهامهـا وا    -

ــرف املركـــزي والتعامـــل        ــاوز املصـ ــع قامـــف بتجـ ــى ارض الواقـ ــذه علـ س تنفيـ

مباشــرة مــع املصــارف التجاريــة بطلــب مــا س تنفيــذه مــن موافقاتهــا فتــبني ان   

ــة     ــف بقيمـ ــارف كانـ ــة للمصـ ــامالت احملالـ ــن    1.637املعـ ــط مـ ــار دوالر فقـ مليـ

فقـط   %34بنسـبة  مليـار دينـار أي    4.814امجالي موافقات اللجنـة الـظ بلغـف    

يف حني أنه حسب الكشـوفات احملالـة مـن املصـرف املركـزي اس جلنـة املوازنـة        

ــاري    ــتريادية بتـ ــف     م1/4/2018االسـ ــزي كانـ ــرف املركـ ــات املصـ ورد أن تغطيـ

من املوافقـات ويـبني اجلـدول التـالي      %37مليار دوالر أي بنسبة  1.822بقيمة 

 حسب كل بند: لتغطياتتفصيل ا

 السلعة
 موافقات

اللجنة 

 بالدوالر

تغطية املصرف 

املركزي 

 ملعامالت اللجنة

امجالي 

ما س 

 تنفيذه

نسبة 

التغطية اس 

 املوافقات

نسبة 

التنفيذ اس 

 املوافقات

 %32 %58 76 136 236 قمح 

 %39 %23 388 231 985 ادوية ومستلزمات طبية

 %50 %32 98 62 195 اغذية اطفال ومستلزمات االم والطفل

 %35 %45 173 220 494 غذائية متنوعةمواد 

 %32 %33 76 79 241 البان ومشتقاتها

 %25 %28 115 128 459 حية وحلوم جممدة مواشي

 %36 %48 443 592 1228 مواد خام ومستلزمات تشغيل مصانع

 %36 %10 31 9 87 امسنف وطالء ومعاجني 

 %40 %64 21 34 53 مواد تنظيف

 %1644 %0 10 0 1 مستلزمات بيطرية

 %51 %59 28 33 56 اعالف جاهزة

 %26 %44 27 46 106 امسدة وبذور ومبيدات ومعدات زراعية

 %21 %81 15 56 69 قرطاسية وادوات مكتبية

 %37 %71 40 76 107 مالبس واحذية

 %15 %15 30 32 206 مواد كهربائية االت ومعدات واجهزة

 %18 %25 31 43 169 مواد منزلية وكهربائية

 %34 %53 16 24 46 اطارات ونضائد

 %25 %27 19 21 76 قطع غيار سيارات وشاحنات

 %34 %38 1638 1822 4814 االمجالي
 

كمــا وردت كشــوفات املصــارف التجاريــة موقــف االعتمــادات املفتوحــة مــن         -

 هذه املعامالت على النحو التالي:
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 قيمة االعتمادات احلالة

 243,768,582 املعاملةوصلف موافقة املركزي على 
 160,236,262 س ابال  الفرع باملوافقة

 81,373,617 حتف االجراء يف املصرف

 41,449,000 ألغي االعتماد
 18,747,575 الزبون ي يتصل باملصرف

 50,375,281 اقفل االعتماد

 649,482,466 س االبراق
 69,742,785 رجعف من املركزي مبالحظات

 322,400,508 التغطية باملركزي احيلف اس جلنة

 1,637,576,076 اجملموع
 

ان مــا ورد أعــاله يشــري بوضــون اس انــه ي يــتم تــوفري احتياجــات اجملتمــع مــن       -

ــازع     ــو املطلـــوب حيـــث نـــتج عـــن تنـ األغذيـــة واألدويـــة واملســـتلزمات علـــى النحـ

واملســتلزمات بالدولــة  االختصاصــات وســوء التنســيق واملتابعــة اس شــح الســلع    

 ويتطلب االمر الوقوف على أسباب هذا اال راف واجراء املعاجلة العاجلة.

 تقييم أداء جلنة املوازنة االستريادية 

 املوافقات على توريد مواشي عيد األضحى.

مليــون دوالر تقريبـــا،  100شـركة بقيمــة   (90)منحـف اللجنــة موافقــات لعــدد   -

ات والفروقـات بــني املوافقـات املمنوحـة واحملالــة    وقـد تـبني العديـد مــن التناقضـ    

 لكل من املصرف املركزي واملصارف التجارية كما باجلدول التالي:

 تاري  االحالة البيـــــــان

عدد املوافقات 

 احملالة

الكشف احملال من قبل جلنة تنفيذ املوازنة االستريادية حسب احملضر 

 الثالث
 موافقة 90 م26/07/2017

احملال من قبل الوزير الي مدير مركز املعلومات والتوثيق الكشف 

 االقتصادي

 موافقة 64 -

 موافقة 54 م06/08/2017 الكشف احملال من قبل الوزير الي مصرف ليبيا املركزي

 موافقة  62 م 14/08/2017  م08/01/2018حسب منشور وزارة االقتصاد بتاري  

 موافقة  61  م 01/12/2017 الكشف املستخرج من منظومة املوازنة االستريادية من قبل اللجنة 

 

حظ مــن خــالل متابعــة قــوائم الشــركات احملالــة للمصــارف وفــق احملضــر    لــو -

تصنيفها اغنام حية ومـن خـالل مراجعـة     السلعة املوردةاملعد لذلك بان كافة 

ــد مـــن واقـــع          ــيل ألضـــاحي العيـ ــتندات برســـم التحصـ ــواتري املتعلقـــة مبسـ الفـ

تضــمن منظومــة املوازنــة االســتريادية ان الفــواتري املقدمــة لــبعض الشــركات ت

 :يعجول ومجال حية وذلك كما يل
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 القيمة االمجالية س(أ)ر العدد الوصف اسم الشركة

 € 702,000 400 حيةعجول  شركة الشوف

 € 702,000 400 عجول حية شركة ايكنو

 $ 627,900 300 عجول حية شركة براق الساحل

شركة احلدائق الذهبية )الشركة املصدرة من 

 اسبانيا وبلد املنشاء اثيوبيا(

 $ 1,999,140 1398 مجال حية

 € 505,440 270 عجول حية شركة مراعي اجلبال

 $ 716,625 350 عجول حية مادتشركة ال

 $ 1,000,000 طن 210 عجول حية شركة الرؤية البعيدة

 € 1,984,500 1050 عجول حية شركة اخشاب العصر

 

س ادراج فاتورة جديدة مع تغـري نـوع السـعلة مـن عجـول إس أغنـام دون اجـراء         -

 أي تعديل يف رقم الفاتورة وتاري  إصدارها.

جمموعـــة مـــن الشـــركات املـــوردة قامـــف بتوريـــد األغنـــام مـــن    وجـــودلـــوحظ  -

تـرتاون مـا   وبأسـعار خمتلفـة   ( .Livestock meat S.L)تـدعى  شـركة واحـدة   

 االسـعار هـذه  علـى مصـداقية   تحفظ اليورو للكيلو جرام مع ( 4.10، 3.80)بني 

ملا تبني من وجـود تناقضـات يف الكميـات واالسـعار واالوزان بشـكل مريـب كمـا        

 ن الفقرات التالي ذكرها.سيتضح م

ن تكـــون  التوريـــد والـــظ مـــن بينهـــا أ   لضـــوابط  اعتمـــاد اللجنـــة    مـــن بـــالرغم  -

املســـــتندات ومتخصصـــــة يف توريـــــد املواشـــــي احليـــــة   يةالشـــــركات مســـــتوف

نها قامف بتوريد املواشي احلية خالل السـنوات السـابقة ولـديها    أ سإباإلضافة 

افقــات علــى شــركات ال تنطبــق  املواشــي، إال أنــه تــبني مــنح مو حظــائر لرتبيــة 

 عليها هذه الشروط منها على سبيل املثال:

 االعتمادات السابقة )السلع املوردة( اسم الشركة

 ال يوجد شركة مندرين العاصمة السترياد املواد الغذائية

 ال يوجد شركة تكامل األلوان السترياد املالبس واملصوغات اجللدية 

السترياد مواد البناء ووسائل النقل شركة االتقان الذهيب 

 املختلفة واآلالت الثقيلة

 ال يوجد

شركة مرمر ليبيا السترياد املواد الغذائية واملالبس واآلتات 

 والقرطاسية

 ال يوجد

 ال يوجد شركة مراعي الفتايح السترياد املواشي واللحوم

شركة قرارة السترياد األثاث واملالبس واملنسوجات واملواد 

 الغذائية

 ال يوجد

 معجون طماطم –شاي  شركة الشوف السترياد وتوزيع املواد الغذائية

 حليب-جبنة  –شاي  –تن  –ارز  شركة اكنو السترياد املواد الغذائية

 حليب نيدو سرييالك –دفايات كهربائية  شركة الزيتونة املتميزة السترياد املواد الغذائية

 معجون طماطم –شاي  املواد الغذائيةشركة مراعي اجلبال السترياد 

 حليب جمفف –مكرونة  –زيف  شركة صرمان السترياد املواد الغذائية

شركة نسمات املتوسط السترياد املالبس واآلتات واملواد 

 الغذائية واملواد املنزلية
 زيف ذرة –بيض 
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خالل مراجعة الفواتري املقدمة مـن الشـركات الـظ حتصـلف علـى       لوحظ من -

موافقة توريد االضاحي وجـود تناقضـات يف الكميـات واالسـعار واالوزان بشـكل      

ــة       مريــب ويشــكك يف صــحتها وترجــع هــذه االخرتاقــات إس عــدم التــزام اللجن

بالضــوابط املنصــوص عليهــا يف ملضــر االجتمــاع مبتوســط ســعر الكيلــوجرام  

 يورو للكيلو( كما باألمثلة التالية: 3.50) يف حدود

تمــاد اســعار أعلــى ظاهرهــا هــو اعيف خمالفــة وجــود ظهــر مــن بعــض املوافقــات  -

ة بوجـــود تهريــب أمــوال لعـــدم   واضــح مــن املعتمــد ولكنهــا مشـــوبة مبؤشــرات     

كيلـوجرام للـرأس    80منطقية اوزان االغنام الـظ يصـل متوسـط بعضـها إس     

 نات كما يبني اجلدول التالي:مما يثري الشك يف كل البيا

  

ــعار      - ــة التــــدقيق يف األســ ــراع اللجنــ ــاالت ي تــ ــه يف بعــــض احلــ ــا تــــبني أنــ كمــ

ــراس الواحــد حيــث تــبني اصــدار موافقــات لشــركات       ي  للشــركات املــوردة لل

تفصح عن اسعار الوحدة )كيلوجرام( وهذا األمر جعـل اللجنـة ملـل شـبهات     

 حيث أن البيانات املقدمة والظ س املوافقة عليها ال حتتمل إال أحد أمرين:

   يــورو علــى أقــل تقــدير وكــان مــن املفــرتض    ( 6)فإمــا أن ســعر الكيلــوجرام

 رفض الطلبات،
  م وهذا االمر غري منطقي.كيلوجرا( 70)أو أن متوسط وزن الرأس يتجاوز 

ــالرغم مــن أن       ةهــذا باإلضــاف  - ــى موافقــة ب اس وجــود شــركات ي تتحصــل عل

 -اسعارها أقل مما س اختياره واجلدول التالي يوضح أمثلة ذلك: 

 

 توضح حاالت اخرى  اوز فيها السعر املعتمد: ةاالمثلة التالي -

 اسم الشركة املوردة

 الكمية

 )رأس أغنام(

سقف قيمة 

 )يورو( املوافقة

سعر 

 الكيلو

متوسط وزن 

 الرأس

 كج 45 3.58 966,600 6,000 الغذائيةمراعي اجلبال السترياد املواد  
الغذائية اخشاب العصر السترياد املواد  

 كج 61 3.81 1,984,500 8,550 واملواد املنزلية واملالبس واالثاث يواملواش

 كج 80 3.60 1,872,000 6,500 الريادة العاملية السترياد املواد الغذائية 

 اسم الشركة املوردة

 الكمية

 )رأس غنم(

سقف قيمة 

 املوافقة

 سعر الراس

 usd 246 2,214,000 9,000 أودية العاي السترياد املواد الغذائية
راعي احلالل السترياد املواد الغذائية 

 واملواشي واللحوم
7,850 1,931,100 246 usd 

شركة اخشاب العصر السترياد املواد 

واللحوم واملواد املنزلية  يالغذائية واملواش

 واملالبس واالثاث
8,550 1,984,500 232 eur 

 eur 161 966,600 6,000 الغذائيةمراعي اجلبال السترياد املواد 
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 البضاعة اسم الشركة املوردة

 الكمية

 )طن(

سقف قيمة 

 )يورو( املوافقة

سعر 

 الكيلو

 الفواكهو ةالغذائياملواد  الستريادإمناء ليبيا 

 واملواشي واحلومالطازجة 
 3.70 1,998,000 540 اغنام

املواد الغذائية  السترياداملسك األبيض  

 واالثاث والقرطاسيةواملالبس 
 3.70 1,949,900 527 اغنام

شهبندر السترياد املواد الغذائية واملالبس 

 واآلتات والقرطاسية

 3.75 1,839,500 490 اغنام 

املواد الغذائية  دالرؤية البعيدة الستريا 

 والفواكه الطازجة واملواشي واللحوم

 4.80 999,998 208 اغنام

 4.75 1,000,000 210 عجول
 

ــا املركــزي مــن قبــل وزيــر         - ومــن خــالل مراجعــة الكشــف احملــال ملصــرف ليبي

ــات       االقتصــاد خبصــوص الشــركات املــوردة لألضــاحي تــبني عــدم تطــابق بيان

الكشــف مــع خمرجــات منظومــة املوازنــة االســتريادية وذلــك لوجــود قصــور يف    

اللجنــة التنفيذيــة واإلشــرافية ومشــريف املنظومــة ومــن      ســري العمليــات بــني   

 امثلة ذلك:

 اسم الشركة املوردة

 لكميةا

 بالفاتورة

 قيمة الفاتورة الوحدة

الكمية 

 بالكشف 

 قيمة املوافقة الوحدة

شركة شهبندر السترياد 

املواد الغذائية واملالبس 

 واآلتات والقرطاسية

 1,839,500 راس 10,000 1,839,500 طن 490,533

شركة املراد اجلديد 

السترياد املالبس واملواد 

 الغذائية واآلتات والقرطاسية

7,772 
 12,050 1,417,616 راس

 1,897,000 راس

شركة مراعي الفتايح 

 السترياد املواشي واللحوم
 2,307,600 راس 13,300 2,307,600 راس 14,950

السترياد املواد  اكنو شركة

 الغذائية

 غنم راس 5,912

1,606,500 10,650 
 1,606,500 راس اغنام

 راس عجول 400

شركة الشوف السترياد 

 وتوزيع املواد الغذائية

 غنم راس 5,912

 1,606,500 راس اغنام 10,650 1,606,500

400 
 راس عجول

شركة الرؤية البعيدة 

السترياد املواد الغذائية 

والفواكه الطازجة واملواشي 

 واللحوم

 999,998 طن اغنام 208,333

 1,999,998 راس اغنام 9,350

 1,000,000 طن عجول 210,526

شركة الريادة العاملية 

 السترياد املواد الغذائية
 1,872,000 راس 12,000 1,872,000 راس 6,500

شركة فضاء الغذاء السترياد 

 املواد الغذائية
244,540 

 5,400 855,890 طن
 855,900 راس

شركة مراعي اجلبال 

 الغذائيةالسترياد املواد 

 966,600 راس عنم 6,000
 1,472,040 راس 6,500

270 
 505,440 راس عجول

شركة نسور زلينت السترياد 

املواد الغذائية واألجهزة 

 اإللكرتونية

9,295 
 12,317 1,724,322 راس

 1,724,322 راس

 

من خالل دراسة بيانات الشركات املـوردة ألضـاحي العيـد للتحقـق مـن مـدى         -

حتقيــق عدالــة وتكــافؤ الفــرص يف مــنح املوافقــات تــبني وجــود موافقــات لــنفس  
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االشـخاص علـى عــدة شـركات وأحيانـا تطــابق رقـم اهلـاتف مــع اخـتالف اســم        

 املفوض كما يلي:

 قيمة املوافقة رقم اهلاتف اسم املفوض اسم الشركة

 2,017,200 500944401 ي م س   واللحوم املواشي شركة االحتاد السترياد

 2,011,000 500944401 ي م س   واللحوم املواشي شركة االحتاد السترياد

شركة االحتاد السترياد احليوانات احلية لغرض 

 الرتبية

 2,011,000 797944712 ي م س  

 1,997,500 912138838 ت ع ع م املواشي واللحوم الستريادشركة الكدوة 

 1,997,500 912138838 ع ع م ت املواشي واللحوم الستريادشركة الكدوة 
 الغذائيةاغدية ليبيا السترياد املواد شركة 

 والفواكه الطازجة

 793,800 912138838 ع ع م ت

املواد الغذائية  الستريادالوطنية  االحتاديةشركة 

 واملواشي واللحوم

 1,994,962 912138838 ع ع م ت

شركة مندارين العاصمة السترياد املواد الغذائية 

 والفواكه

 2,000,000 925000543 ع ع ع ق

 الغذائيةاملواد  الستريادشركة العربية احلديثة 

 األجهزة اإللكرتونية واملعدات املنزلية

 2,000,000 925000543 أ س م أ

شركة أكاكوس الغد السترياد املواد الغذائية 

 ومواد التنظيف

 1,955,510 912164222 ن ع  

 1,700,000 912164222 ع إ   الغذائيةشركة مجال العاي السترياد املواد 
 

 تشــغيل املصــانع وقرطاســية وأدواتاملوافقــات علــى توريــد مــواد خــام ومســتلزمات  

 -لوحظ بشأنها ما يلي:  مكتبية

ويــتم االكتفــاء بــذكر  عــدم ذكــر أســعار الســلع والكميــات املمنوحــة   لــوحظ  -

 قيمة الفاتورة فقط.

احملضــر وعلــى ســبيل الوصــف ال  عــدم ذكــر أمســاء الشــركات املــورد منهــا يف    -

 :احلصر

 قيمة الفاتورة   السلعة اسم الشركة

 12,000,000 صناعات غذائية  الرحيان لصناعة املواد الغذائية

 6,000,000 صناعات غذائية  الغذائية األصيل للصناعات

 12,000,000 صناعات غذائية  الغذائية النسيم للصناعات

 

ــذا      - ــعته يف هـ ــذي وضـ ــار الـ ــة االســـتريادية للمعيـ ــذ املوازنـ ــة تنفيـ خمالفـــة جلنـ

طــن ( 12000)احملضــر كحــد أقصــى للكميــات املمنوحــة ملطــاحن الــدقيق وهــو  

 -لكل شركة وعلى احلصر: 

 الكمية املمنوحة سعر الوحدة الوحدة السلعة اسم الشركة

 43800 $230 طن قمح الوطنية للمطاحن والدقيق

 15000 $230 طن قمح شركة جنزور الدولية لصناعة الدقيق

 24565 $230 طن قمح اجلودة الفائقة لصناعة الدقيق

  

 املوافقات على توريد حليب وأغذية وحفاظات األطفال.
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الــظ وضــعتها لــوحظ عــدم التــزام جلنـــة تنفيــذ املــــوازنة االســتريادية باملعــايري   -

ملـنح املوافقـات والـظ مــن أهمهـا احلصـر علــى الوكــالء واملـــوزعني احلصــريني        

للعالمات التجارية الســائدة يف السـوق اللـييب دون سـواهم علـى أن يـتم إرفـاق       

إفــادة مــن املصــنع أو الوكيـــل الــدولي تثبــف حصــول املــورد علــى حــق الوكالــة  

ــبني مــ      ــتج أو كــونهم مــوزع حصــري، حيــث ت ــات   للمن ـــات عـــلى طلب نح موافقـ

تـــوريد ذات املنــتج ومــن ذات الشــركة املصــنعة ألكثــر مــن شــركة  اريــة      

ــع       ـــق التوزيـ ـــلى حــ ـــوردة عــ ـــول الشـــركات املـ ــدم حصــ ــد عـ ــذي يؤكـ ــر الـ األمـ

 احلصري هلــذا املنتج فعلى سبيـل الوصف ال احلصر

 الشركات الظ منحف موافقات لتوريده اسم الصنف

 نـوع بيبيـالكحـليب أطفـال 

 شـركة سريان السترياد األدوية واملعدات الطبية

 ـشركة جمموعـة الراية السترياد املواد الغذائية

  

 حـليب أطفــال نوع برميافيتا

 شركة أصدقاء بنغازي

 لشركة املستقبل الواضح

 

ــب          - ــد حلي ــب توري ــى طل ــة االســتريادية مـــوافقة عل ــذ املوازن ــة تنفي منحــف جلن

ـــال ــين أطفـ ـــد بقيمــــة     هـ ـــرباط اجلـديــ ـــح شـــركة الـ  (1,500,000) الك لصالـ

ـــم   دوالر وذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــــن مـعـاملتيــــــــــــــــن خمتلفتـــــــــــــــني األوس بـرقــــــــــــ

وقــــد تــــبني  (1035372171040004)واألخــــــرى بــرقــــــم   (103537271040010)

اختلفـف  قـد  البيانـات و بـنفس  أن كـال املعاملتني مرفقة بنفس رقم الفـاتورة و

   قط.القيمة ف

ــي        - ــاله هــ ــا اعــ ــار اليهــ ــة املشــ ــدقرة للمعاملــ ــركة املصــ ــبني ان الشــ  dana)تــ

international)   الــظ عليهــا حتفــظ مـــن قبــل جهــاز املباحــث العامــة وقــد سبـــق

ــاري      أن خاطـــب رئـــيس ــناعة املفـــوض بتـ ــاد والصـ ــر االقتصـ ــاز وزيـ ـــذا اجلهـ هـ

ـــركة      م10/7/2017 ــذه الشـــركة، وهـــي ذات الشـ ــع هـ ــر التعامـــل مـ ــأن حظـ بشـ

املصـدرة ملسـحوق حليــب أطفـال لصـاا شــركة األنـدلس، وي تتـدارك جلنــة       

   .م22/1/2018تنفيذ املوازنة األمر إال مبوجب كتابها الصادر بتاري  

منحــف جلنــة تنفيــذ املــــوازنة االســتريادية موافقـــات لتوريــد حليــب نيــدو لكـــل   -

ـــل      مـــن شــركة ا  لقلــب النــابض وشــركة زيــن أويــا، بالـرغـــم مـــن أن التوكي

ـــة ولـــيس     ــادر مــــن شـــركات خمتلفــ ــذه الشـــركات صـ احلصــــري املمنـــون هلـ

ـــواع أخــرى مــن حليــب األطفــال، و    أن الفــواتري قــد تــبني حلليــب نيــدو إمنــا ألنــ

 املقدمة يشوبها التزوير.

ـــات لتور     - ــتريادية مـوافقـ ــة االسـ ــذ املوازنـ ــة تنفيـ ـــحف جلنـ ــدو   منـ ــب نيـ ــد حليـ يـ

لشركظ املسـار الواضح وشـركة شفـاء ليبيا يف حـني أن التوكيـل احلصـري    

للشــركة األوس خــاص حبليــب أفاميــل والشــركة الثانيــة حليــب هــريو وهــو   

صــادر عــن شــركة فريمــيكس وهــي ذات الشــركة الــظ منحــف حــق التوزيــع     
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ذي احلصري لصاا شركة جمموعة غالية لتوريد حليـب برمييـوم االمـر الـ    

 يثري الشك يف كل املستندات املقدمة.

   األمسدة والبذور واملبيدات الزراعيةاملوافقات على توريد 

املشـكلة مـن    املعدة من قبل اللجنة الفنيـة  احملاضرفح  مراجعة ون خالل م -

االســتريادية الثــامن   وزارة الزراعــة ومقارنتهــا مبحضــر جلنــة تنفيــذ املوازنــة   

تـــبني لنـــا  لألمســـدة والبـــذور واملبيـــدات الزراعيـــةالختيـــار الشـــركات املـــوردة 

 املالحظات التالية.

بتــــاري   ورد مبحضــــر اللجنــــة الفنيــــة املســــاندة املشــــكلة مــــن وزارة الزراعــــة -

ــذور هــي        م19/11/2017 ــد للب ــب توري ــظ تقــدمف بطل ( 5)ان عــدد الشــركات ال

 :على النحو التاليشركات 

 اسم الشركة

 اآلالت واملعداتشركة حدائق بنغازي السترياد 

 الشركة الليبية السترياد املبيدات واملستلزمات

 شركة االتقان الذهيب السترياد مواد البناء 

 شركة البديل االخر السترياد وسائل النقل

 شركة درب السترياد اآلالت واملعدات الزراعية

 

بينمــا ورد مبحضــر جلنــة تنفيــذ املوازنــة ان عــدد الشــركات املتقدمــة بطلبــات   -

توريد بذور اخلضـروات الزراعيـة مبختلـف أنواعهـا واسـتوفف الشـروط بلغـف        

)شــركة مــروج الشــرق الســترياد    شــركات حيــف قامــف اللجنــة بإضــافة  ( 6)

 اآلالت واملعدات(  

ــة املســاندة املشــكلة مــن وزار     - ــة الفني الشــركات  ة الزراعــةورد مبحضــر اللجن

الـظ تقـدمف بطلبـات لتوريـد مسـاد ثنـائي فوسـفات البوتاسـيوم بكميـة تقــارب          

طــن وتوافقــف بهـــا الشــروط وتــرى اللجنـــة منحهــا االذن باالســـترياد       70,000

شركة فقط، يف حـني ورد مبحضـر جلنـة تنفيـذ املوازنـة ان عـدد       ( 50)عددها 

شـركة حيـف قامـف    ( 67)غف الشركات املتقدمة بطلبات توريد هذا السماد بل

شـركات، دون توضـيح أسـباب    ( 4)واستبعاد عدد  شركة( 21) اللجنة بإضافة

 االضافة واالستبعاد من كشف اللجنة الفنية املكلفة بالدراسة.

وكــذلك االمــر بالنســبة لســماد اليوريــا فقــد قامــف اللجنــة الفنيــة بدراســة           -

وبكميـة   شـركات  (7)الطلبات الظ تقدمف لتوريد مساد اليوريا ووافقف علـى  

شـركة مـن االسـترياد ألنهـا تسـتورد       (2)طن، واستبعدت عدد  50,000وقدرها 

وازنـــة يف حـــني قامـــف جلنـــة تنفيـــذ املمـــن دول غـــري معروفـــة بإنتـــاج اليوريـــا، 

باســتبعاد إحــدى الشــركات وإضــافة شــركة معــاي الزراعــة الســترياد اآلالت  

 ألف دوالر. 500,000الزراعية واحلبوب بدال منها ومنحها خمص  

شـركة لتوريـد امسـدة العناصـر     ( 15)باملوافقة على عدد  قامف اللجنة الفنية -

ــدة    ــة لألمسـ ــة االمجاليـ ــاوز الكميـ ــادرة علـــى ان ال تتجـ ــن 25,000النـ ــد  طـ ، وقـ
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ــة باســتبعاد عــدد      ــة الفني ــوفر فــيهم الشــروط    ( 5)قامــف اللجن شــركات ي تت

يف حــني (، والضــوابط واالســس املوضــوعة )الن مصــدر البضــاعة غــري مضــمون 

شــركات مــن الــظ   (4) قامــف جلنــة تنفيــذ املوازنــة االســتريادية بإرجــاع عــدد    

، الشــهد ،  الســالمةاسـتبعدتها اللجنــة الفنيـة وهــي ) شـركة بيــف الغـرب ، دار     

، كما قامـف جلنـة تنفيـذ املوازنـة باسـتبعاد       موافقات( ومنحها رواسي العمارة

شــركات الــظ تــوفرت فيهــا الشــروط والضــوابط حســب راي اللجنــة    (2)عــدد 

 .الفنية

 املوافقات على توريد تقاوي البطاطس

د قامف اللجنة الفنية املساندة واملشكلة من هيئة الزراعة مبنح املوافقـة لتوريـ   -

( طـن  14,000)يف حدود كميـة امجاليـة وقـدرها    وشركة  (20)التقاوي لعدد 

وهي الكمية املناسبة لسد احتياجات اإلنتاج احمللـي لبطـاطس املائـدة وكـذلك     

البطــاطس، وقــد قامــف جلنــة تنفيــذ املوازنــة   انتــاج العــروة اخلريفيــة لتقــاوي  

ــدد     ــى عـ ــة علـ ــتريادية باملوافقـ ــركة 19)االسـ ــدرها    ( شـ ــة وقـ ــة امجاليـ وبقيمـ

حيــف   طــن(  19,500امــا الكميــات بــالطن بلغــف حــوالي )     (دوالر  11,800,000)

( طـــن  5,500)مـــن االحتيـــاج   %39قامـــف جلنـــة تنفيـــذ املوازنـــة بتخصـــي      

لشــركة واحــدة وهــي شــركة غرناطــة الســترياد  (دوالر 3,300,000)بقيمــة 

لشـــركات وزعــف علــى ا  وبــاقي الكميــة املخصصــة     اآلالت الزراعيــة واملعــدات  

 املتبقية،
ومـــن خـــالل فحـــ  مســـتندات شـــركة غرناطـــة الســـترياد اآلالت الزراعيـــة    -

تـبني ان راس ماهلـا يعطيهـا احلـق يف اعتمـادات       ومستلزماتها املشار اليهـا اعـاله  

ــز   ــاوز مبلـ ــة     ( دوالر 500,000) ال تتجـ ــل اللجنـ ــن قبـ ــدة مـ ــوابط املعـ ــق الضـ وفـ

ي تتحصــــل علــــى أي بأنهــــا ة التنفيذيــــة باخلصــــوص وقــــد أفــــادت الشــــرك 

ــها       ــات املدرجــة مــن قبل ، يف حــني  باملنظومــة اعتمــادات يف الســابق حســب البيان

صــرف حصــوهلا علــى جمموعــة مــن االعتمــادات يف    بيانــات املتــبني مــن خــالل  

الســابق ممــا يــدل علــى عــدم مصــداقية املعلومــات املدرجــة يف بيانــات الشــركة  

التهرب من دفـع رسـوم الضـرائب حيـث ي     باملنظومة ويوقعها ذلك يف خمالفة 

 .يرد مبيزانية الشركة االعتمادات املمنوحة هلا يف السابق

 ناتشـرك وإضـافة  باسـتبعاد عـدد ثالثـة شـركات      قامف جلنـة تنفيـذ املوازنـة    -

وهــي شــركة القمــة الســترياد وســائل النقــل واملســتلزمات الزراعيــة وشــركة  

 .خالفة لتوصية اجلنة الفنيةبامل املعمورة لالستثمار الزراعي واحليواني

كمــا لــوحظ مــن خــالل مراجعــة الفــواتري املســتخرجة مــن املنظومــة املوازنــة      -

ــاك عــدد مــن الشــركات املدرجــة باحملضــر قامــف بتقــديم         االســتريادية ان هن

 فواتري لالف نوع السلعة املراد استريادها كما يف البيان التالي:

 دوالر-املبلز  رقم الفاتورة السلعة اسم الشركة
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بتـاري   ( 2017-03)ولوحظ أيضـا بان شركة الواحة قـد تقـدمف بفـاتورة رقـم      -

ــأن ت 11/04/2017 ــذ    بشـ ــة تنفيـ ــدات، اال ان جلنـ ــة ومعـ ــتلزمات زراعيـ ــد مسـ وريـ

طالبف من الشركة بتعديل الفاتورة من مسـتلزمات زراعيـة ومعـدات     املوازنة

ــة  ــاطس بقيمـــ ــاوي بطـــ ــدة    دوالر( 400,000) اس تقـــ ــن خـــــالل نافـــ ــك مـــ وذلـــ

ــاء الفــاتورة الســابقة وادراج        املالحظــات باملنظومــة حيــف قامــف الشــركة بإلغ

 وص.فاتورة جديدة باخلص

 توريد األدوية واملستلزمات واملعدات الطبية املوافقات

ــه رقمــــي    - ــنة  (1038)أصــــدر اجمللــــس الرئاســــي قراريــ ــنة (41)، م2017لســ  لســ

ــم    2018 ــرار رقـ ــام للقـ ــافة أحكـ ــأن إضـ ــنة( 378)بشـ ــة   م2017ل سـ ــأن املوازنـ بشـ

االستريادية حيث تشـكلف جلنـة تنفيـذ املوازنـة االسـتريادية لألدويـة واملعـدات        

 900وبلغــــف امجــــالي املخصصــــات الــــواردة بــــالقرارين   واملســــتلزمات الطبيــــة

 دوالر وتفاصيلها كالتالي: مليون

 جمال التوريد

 القيمة

 )مليون دوالر( 

 رقم البند واجلدول

قرار 

 الرئاسي 

 540 ومستلزمات ومعدات طبيةأدوية 

 (1)اجلدول ( 3)البند 

 من قرار اجمللس الرئاسي (2)املادة 

 م2017لسنة ( 378)

(1038) 

لسنة 

 م2017

أجهزة ومعدات طبية بشرية 

ومستلزمات مؤسسات الرعاية 

االجتماعية ومراكز ذوي االعاقة 

 واالحتياجات اخلاصة

360 

( 3)املادة  (2)اجلدول  (2/3البندين )

لسنة ( 378) من قرار اجمللس الرئاسي

 م2017

لسنة  (41)

 م2018

 900 االمجالي
 

 

ــتريادية     - ــة االسـ ــة املوازنـ ــى منظومـ ــاالطالع علـ ــة    بـ ــات املدرجـ ــ  البيانـ وبفحـ

س  م16/1/2018حتـــى تـــاري   واملتعلقـــة بالشـــركات وعـــدد الطلبـــات املتقدمـــة 

 -: استخالص البيانات التالية

 2627 املتقدمةامجالي عدد الطلبات 

 889 الطلبات املرفوضـة

 742 وي يتم البث فيها الطلبات احملالة للجنة

 366 طلبات حتف االجراء

 8 طلبات بتعديل الفاتورة

 622 طلبات ملالة للمصارف

شركة القمة السترياد وسائل 

 النقل واملستلزمات الزراعية

مساد زراعي تنائي 

 امونيوم الفوسفات
M220/2017 400,000  

شركة الفالن اللييب السترياد 

 املستلزمات الزراعية

ثاني فوسفاط 

 االمونيوم احملبب
Z2-82/2017 650,000  

شركة احلقل األخضر السترياد 

 البذور واالمسدة واملعدات 

  915,000 42/2017 فوسفات الداميومن

شركة املعمورة لالستثمار 

 الزراعي واحليواني

تنائي فوسفات 

 االمونيوم
248/2017 650,000  
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 افـاد  حيـث  الطلبـات  لقبـول  املقـررة  الزمنيـة  للمـدة  باملخالفـة  موافقـات  س منح -

 لــــبعض موافقــــات ومنحــــف الشــــرط هــــذا خمالفــــة س بانــــه اللجنــــة رئــــيس

 مراجعـة حيث تبني مـن   الرئاسي، اجمللس رئيس تعليمات على بناء الشركات

 شــركة 57 لعــدد موافقــات احالــة املنظومــة واقــع مــن الطلبــات تقــديم تــاري 

 وهـــو الطلبـــات لقبـــول اللجنـــة قبـــل مـــن عنـــه املعلـــن التـــاري  قبـــل للمصـــارف

ــد مــا مــع يتعــارض العــدد هــذا و م6/12/2017 اس م1/11/2017 ــاني ورد بالبن  الث

 باملخالفـة  فقـط  شـركة  48 لعـدد  موافقـات  مبـنح  يفيـد  الـذي  السابع باحملضر

 الطلبات.   لقبول املقررة الزمنية للمدة

ــاء - ــات س انشـ ــبعض طلبـ ــركات لـ ــاري  الشـ ــد م27/12/2017 بتـ ــاء بعـ ــدة انتهـ  املـ

( 2) لعــدد التــاري  نفــس يف للمصــرف االحالــة ومتــف الطلبــات، لقبــول املقــررة

 االدويـــة الســـترياد املباشـــرة العنايـــة شـــركة املثـــال ســـبيل علـــى منهـــا فـــاتورة

 دوالر. 2,355,430 امجالية بقيمة

 م2017 لســنة  2 رقــم  املركــزي  ليبيــا  مصــرف  ملنشــور  اللجنــة  تــبني خمالفــة   -

 والــــذي  املســــتندية االعتمــــادات  فــــتح ضــــوابط  بشــــأن م 1/2/2017 يف املــــؤرخ

 تتجــاوز موافقــات مــنح حيظــر الــذي املوافقــات ملــنح كمعيــار اللجنــة اعتمدتــه

حيــث ان االســتناد علــى هــذا املنشــور فــوت   الشــركة مــال راس ضــعف عشــرون

 ومـــع ذلـــك س الفرصـــة علـــى بعـــض الشـــركات يف احلصـــول علـــى موافقـــات  

بزيــادة عـن عشــرون   واحـدة  لشــركة موافقـات  عــدة مبـنح  الشــرط هـذا   ـاوز 

 :احلصر ال املثال سبيل على ضعف رأس املال منها

 ضعف رأس املال 20قيمة الزيادة عن  قيمة االعتمادات املمنوحة الشركة

 دوالر مليون 13 دوالر 73,846,138 الفا شركة

 دوالر مليون 10 دوالر 30,458,150 الدولية شركة

 دوالر ألف 355,430 دوالر 2,355,430 املباشرة العناية شركة

 

 1038 رقــم القــرار احكــام مبوجــب هلــا املمنوحــة لالختصاصــات اللجنــة  ــاوز -

ــد لــوحظ حيــث م 2017 لســنة  موافقــات مــنح الســابع باحملضــر اخلــامس بالبن

ــال حليــــب ــدد االطفــ ــب 12 لعــ ــة  طلــ ــارف  3س احالــ ــا اس املصــ ــالي منهــ  بإمجــ

مـع عـدم اخـذ اللجنـة      يـورو  (3,160,000)و دوالر (2,531,386) بقيمـة  موافقات

 م 2017 لســنة 378 رقــم املشــكلة بــالقرار تنفيــذ املوازنــةيف اعتبارهــا بــان جلنــة 

ــدد     ــال لعـ ــب االطفـ ــد حليـ ــات لتوريـ ــف موافقـ ــد منحـ ــة   (108) قـ ــركة بقيمـ شـ

والعاشــــر  دوالر مبوجـــب احملضـــرين الســـابع    (116,618,869)امجاليـــة بلغـــف   

   م. 26/11/2017-19بتاري   املنعقدين على التوالي



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نــد املســتلزمات واملعــدات الطبيــة   لــوحظ علــى اللجنــة عــدم الــاذ أي اجــراء بب   -

ــة او مصــانع هلــا وس اســتثناء بعــض املعــدات         وذلــك لعــد م وجــود اســعار منطي

 نظرا ملعرفة املصانع املصنعة هلا.

عــدم وجــود اســعار منطيــة لألدويــة املــوردة ويرجــع الســبب اس عــدم تســجيل        -

 االصناف الدوائية بوزارة الصحة.

لشــركات املــوردة س مجعــه بــاختالف   لــوحظ أن امجــالي الفــواتري املمنوحــة ل   -

دينــار تونســي( ممــا ترتــب عليــه  ــاوز املخصــ       –دوالر -نــوع العملــة )يــورو 

لبند االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيـة الـوارد بقـرار اجمللـس الرئاسـي رقـم       

حيــث بلغــف القــيم احملالــة اس املصــارف مــن قبــل اللجنــة      م2017لســنة ( 378)

 شـركة ( 622)لعـدد   املعلومات والتوثيق االقتصـادي حسب افادة مدير مركز 

 - :وفقـا للتالي م16/1/2018شركة باملنظومة حتى تاري  ( 2622)من أصل 

 القيمة العملة ت

1 
 259,075,204 دوالر

2 
 256,740,840 يورو

3 
 248,500 جنيه اسرتليين

 42,918,217 دينار تونسي 4

 881,639,470 االمجالي )معادل بالدوالر(

 

مـع   اعتماد ملاضر اللجنة مـن قبـل السـيد رئـيس اجمللـس الرئاسـي       لوحـــــــظ -

عــــــدم تواصــــــل جلنــــة االدويــــة مـــــع جلنـــــة االشـــراف واملتابعـــــــة باملخالفـــــــة  

 .(5 – 4 – 3)الفقرات  (2) ألحكام املادة

 مالحظات حول سري عمل املنظومة االلكرتونية 

ــذ     س  - ــى تنفيـ ــات علـ ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة لالتصـ ــع شـــركة عراقـ ــد مـ التعاقـ

حيـف   ردينـا ( 125,000)وبقيمـة امجاليـة قـدرها     ةمنظومة املوازنـة االسـتريادي  

س اجنــاز بوابــة اســتقبال الطلبــات وواجهــة اللجنــة التنفيذيــة كمرحلــة أوس  

يـات  وتوقف العمل عند هذه النقطة وي تقـم الشـركة باسـتكمال بـاقي اجلزئ    

من نافدة للمصارف وجزئية مصـلحة اجلمـارك وجزئيـة مصـلحة الضـرائب      

وذلــك لعــدم وفــاء وزارة االقتصــاد بالتزامهــا بالعقــد املــربم مــع الشــركة فيمــا    

 املالية للشركة املنفذة للمشروع. تخي  االستحقاقا

ــا     - عـــدم وجـــود مســـاحة لزينيـــة كافيـــة علـــى اخلـــادم الرئيســـي للنظـــام ممـ

يار يف أي حلظة لعدم قدرة وسائل التخزين علـى حتمـل   يعرض النظام لالنه

الكم اهلائل للمستندات الظ يتم حتميلها يوميا عـرب بوابـة تسـجيل الشـركات     

باإلضافة الي قدم اخلادم املستخدم، أيضـا عـدم وجـود وسـائل نسـ  احتياطيـة       

 من برجميات وعتاد.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( مـن حيـف املبـالز    ةاالعتماد على النظام )منظومة املوازنة االسـتريادي  نال ميك -

املخصصة لكل بند من بنود تنفيذ املوازنـة وذلـك لعـدم صـحة ودقـة املـدخالت       

وتشعب البيانات، باإلضافة اس عدم استيفاءها لكل التقارير مـن النظـام والـظ    

وذلــك لقصــور متكــن مــن متابعــة الســلع والبضــائع حســب الكميــات واالصــناف 

 يف برجمة املنظومة.

عدم تطابق بيانـات احملاضـر وبيانـات املنظومـة يف الغالـب وذلـك لوجـود قصـور          -

ــال        ــق االدخــ ــرافية وفريــ ــة واإلشــ ــة التنفيذيــ ــني اللجنــ ــات بــ ــري العمليــ يف ســ

 للمنظومة.

بالتســجيل يف منظومــة املوازنــة االســتريادية   بلــز عــدد الشــركات الــظ قامــف   -

شـركة، وكـان مـن    ( 465)كافة بيناتهـا   ء يتم استيفاعرب بوابة التسجيل وي

 االجدر وضع أسس وضوابط يف بداية التسجيل عرب البوابة.

وجود ردود من قبل مشريف النظام على أصـحاب املوافقـات وبـاألخ  الفـواتري      -

الظ حتمل بلد املنشاء مثل تونس وبعـض الـدول العربيـة وذلـك بطلـب تعـديل       

اء، كــان باإلمكــان وضــع حلــول برجميــة لتفــادي  نــوع العملــة حســب بلــد املنشــ

 املشكلة وكسب الوقف.

النظــام )منظومــة املوازنــة االســتريادية( ملقتضــيات العمــل حيــف     ةعــدم مواءمــ -

اقتصــرت علــى ادخــال معلومــات وبيانــات ي يســتفد مــن معاجلتهــا واخراجهــا      

 بشكل املطلوب.

 (8047)ريـر عـدد   بلز عدد الشركات املسـجلة باملنظومـة حتـى تـاري  هـدا التق      -

بنــــد )اعــــالن توريــــد( مــــن املوازنــــة   22حيــــف تضــــمنف املنظومــــة علــــى عــــدد  

مصنفة حسب السلع املـراد اسـتريادها وفيمـا يلـي رسـومات بيانيـة        ةاالستريادي

 توضح حركة تسجيل الشركات خالل الفرتة وحركة معاجلة الطلبات.

لســنة  (1) ر رقــمأصــدرت وزارة االقتصــاد والصــناعة املنشــو م 8/1/2018بتــاري   -

ــة االســتريادية لســنة   2018 أوضــحف فيــه عــدد املوافقــات     م2017م بشــأن املوازن

باإلضـافة اس موافقـات االدويـة     دوالر 3,507,853,900 طلب بقيمـة  4924على 

دوالر وأن مــا  604,362,880 موافقــة بقيمــة  633واملســتلزمات الطبيــة البالغــة  

ــارف       ــزي واملصــ ــا املركــ ــرف ليبيــ ــة إس مصــ ــرب املنظومــ ـــا عــ ــه فعليــ س إحالتــ

ــو التجاريـــة  ــدد   4482هـ ــة لعـ ــل   3715موافقـ ــن أصـ ــة  6835شـــركة مـ متقدمـ

عـــرب منظومـــة تنفيـــذ املوازنـــة االســـتريادية ، فيمـــا بلـــز العـــدد الكلـــي   بطلبـــات

 7792ة( للشـــركات املســـجلة يف املنظومـــة )متقدمـــة بطلبـــات أو غـــري متقدمـــ 

 شركة. .

وبعــد دراســة هــذا املنشــور تكشــف عــدم دقتــه وذلــك لــورود عديــد األخطــاء بــه        -

   -والظ متثلف يف اآلتي: 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــا       - ــوردة وفقــ ــركات املــ ــة للشــ ــات املمنوحــ ــك املوافقــ ــيم تلــ ــداد وقــ ــتالف أعــ اخــ

لســنة ( 1)حملاضــرها مــع مــا جــاء يف منشــور وزارة االقتصــاد والصــناعة رقــم        

املشــار اليــه اعــاله عــن عــدد املوافقــات املمنوحــة فعــاـل للشــركات وقيمهــا   م2018

 -الفعلية وعلى سبيل املثال: 

 السلعة رقم احملضر

عدد املوافقات 

 وفق املنشور 

القيمة املخصصة 

 بالدوالر

عدد املوافقات 

 الفعلية

القيمة املخصصة 

 بالدوالر

 125,774,162 64 126,624,946 62 أغنام احملضر الثالث

 احملضر الثامن

أمسدة وبذور 

 ومبيدات
106 52,947,539 108 64,647,149 

  

حضــر االجتمــاع اخلــامس عشــر أنــه ال توجــد بــه معظــم الشـــركات   لــوحظ مب -

الـــظ مشــــلها التعـــديل أو اإلضــــافة حيـــث أن بعـــض هـــذه الشركـــــات وردت        

موافقـــاتها يف ملـــاضر اجتماعــات ســابقة هلــذا احملضــر وأن مجيــع الشركـــات  

املضـافة مـن قبــل السـيد الـوزير لــم تـرد يف مجيــع ملــاضر اجتمــاعات جلنــة          

 االستريادية.ذ املوازنة تنفي

أن تعديل خمصصات الشـركات الـذي قـام بـه الـوزير قـــد خـالف املعـايري الـظ           -

س وضــعها مــن قبــل جلنــة تنفيــذ املوازنــة االســتريادية والــظ حــددت الســقف       

املمنــون لكــل شــركة بنــاء علــى نـــوع الســلعة وخمصــ  املوازنــة املـرصـــود هلــا    

ــال كــــــل شــــــركة ف  ـــة األوس مــــــثاـل )وكــــــذلك رأس مــــ شــــــركة الوطنيــــ

ـــاعية  ـــم     (لالســتثمارات الصن ـــل رقـ ـــف بالتسلسـ ــواردة يف الكشـ رأمساهلــا ( 5)ال

ــار قـــد مـــنحف مـــوافقة بقيمـــة     ( 10,000,000) دوالر مـــن قبـــل  ( 750,000)دين

جلنة تنفيـذ املـوازنة االستريادية يف ملضـر االجتمــاع اخلــامس عشــــر وذلـك      

ل الـذي وضـعته لــجنة التنفيـذ ، حيـث قـام السـيد الـوزير         وفـق معيـار رأس املــا

دوالر أي  ( 4,800,000) بتعـــديل املخصـــ  املمنــــون هلــــذه الشــــركة بقيمـــــة  

وأدعـى أن املخصـ  املمنــون هلــا أقــل       %( 640)بنسبة زيــادة مئوية تصـل إس 

 ممـا  ــب ، بالرغم أن الشـركات األخرى الظ تتسـاوى مـع هـذه الشـركة يف    

 رأس املال س منحهـا موافقة بذات القيمة .

إدخـال املــوافقات الـواردة بالكشـف احملـال مـن السـيد الـوزير دون وجـود         وقد س  -

 .ختصة مبنح املوافقاتملضر للجنـة تنفيذ الـموازنة االستريادية كونها امل

وبنـــاء علـــى هـــذه املالحظـــات فـــإن إمجـــالي عـــدد الشـــركات الـــواردة بالكشـــف   -

شــــركة ، منهـــــا ( 257)الســــيد وزيــــر االقتصــــاد و الصــــناعة هــــو  احملــــال مــــن

ــة     ــات جلنـ ــر اجتماعـ ــا يف ملاضـ ــرة دون ورودهـ ـــه مباشـ ــافة منـ شـــركات مضـ

شـركة ، أمـا الشـركات الـظ      (155)تنفيذ املوازنـة االسـتريادية بعــدد إمجـالي     

حيــث ،  شــركة (102)قــام بتعــديل املخصصــات املمنوحــة هلــا فقــد بلــز عــددها   

ـــف القي ـــم منحهـــا للشركــــات        بلغــ ـــدلة الـــظ تـ ــة املضــــافة واملعـ مـــة االمجاليـ

التجـــارية والصــناعية الـــــواردة يف الكشــف املـــحال مـــن قبــل وزيـــر االقتصــاد         
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دوالر ( 151,837,927)دوالر، منهــــا حــــوالي ( 217,398,900والصناعــــة حـــوالي)

ــركات املضـــــافة و  ـــم   ( 65,560,973)للشـــ ــركات الـــــظ تـــ تعـــــديل دوالر للشـــ

 ملخصصات املمنوحة هلا.ا

 اخلالصة والتوصيات

م وجــود دعــغيــاب التنســيق والتعــاون بــني اجلهــات املختصــة بتنفيــذ املوازنــة و    -

 آلية عمل واضحة وفـــق اسس ومعايري وضوابط ميكــن متابعتهــــا.

وجــود عرقلــة واضــحة مــن قبــل مصــرف ليبيــا املركــزي وتغييــب للمعلومــات    -

 املوازنة.اللزمة لنجان تنفيذ خطة 

ــة     - ــراف ومتابعـــة املوازنـ ــات جلنـــة االشـ ــل بـــني اختصاصـ عـــدم الفصـــل يف العمـ

ــات     ــة االســــتريادية وذلــــك بعقــــد اجتماعــ االســــتريادية وجلنــــة تنفيــــذ املوازنــ

اللجنتني بشكل مشرتك بينهما األمر الذي ترتب عليـه تـدخل جلنـة االشـراف     

 يف عمل جلنة التنفيذ.

املنظومة االلكرتونية مع مـا يـتم احالتـه مـن     عدم تطابق مدخالت املوافقات يف  -

 كشوفات باملوافقة من جلنة تنفيذ املوازنة االستريادية.

عدم تفعيل املنظومة االلكرتونية بشكل نهائي حيث أنها الزالـف حتـف االنشـاء     -

ــات      ــن ادخـــال طلبـ ــد الشـــركات مـ االمـــر الـــذي ترتـــب عليـــه عـــدم متكـــن عديـ

 احلصول على االعتمادات املستندية.

دم انشــاء قاعــدة بيانــات للشــركات والســلع واملــواد واملســتلزمات املــوردة مــن     عــ -

اجلهــات املســتفيدة مــن املوازنــة ونشــر املعلومــات حــول تكلفــة الســلع وتقــدير       

أســعار بيعهــا يف الســوق احمللــي بالتنســيق مــع وزارة االقتصــاد حســب مــا نــ       

 املشار اليه. (378)عليه القرار رقم 

ــيس جلنـــ   - ــف رئـ ــة تكليـ ــس    خمالفـ ــرار اجمللـ ــتريادية لقـ ــة االسـ ــذ املوازنـ ة تنفيـ

املشـــار اليـــه االمـــر الـــذي قـــد يرتتـــب عليـــه عـــدم صـــحة     (378)الرئاســـي رقـــم 

 االجراءات املتخذة من قبلــــــــــه.

عدم تقيد جلنة تنفيذ املوازنة االستريادية بتوجيهات جلنة االجهـزة الرقابيـة    -

 املشرتكة.

حبســب مــا  احملــددة الســترياد كــل ســلعةعــدم التقيــد وااللتــزام باملخصصــات   -

ن  عليه قرار اجمللس الرئاسي والقيام مبنح موافقات مبـا يفـوق املخصصـات    

 دون القيام بإجراء مناقلة باخلصوص.  

ــة االجهــزة         - ــة للجن ــى املنظومــة االلكرتوني ــأخر يف مــنح نافــذة لالطــالع عل الت

ــة االشــراف ع       ــذ  الرقابيــة املشــرتكة وإصــدار تعليمــات مــن قبــل جلن ــى تنفي ل

املوازنـــة االســـتريادية اس الفريـــق الفـــين املشـــرف علـــى املنظومـــة االلكرتونيـــة  

بعــدم مــنح نافــذة لالطــالع للجنــة االجهــزة الرقابيــة املشــرتكة، وبعــد هــذا          
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التــأخري س مــنح نافــذة ال تتــيح احلصــول علــى املعلومــات الــظ حتتاجهــا جلنــة  

 .االجهزة الرقابية بشكل كايف

تنفيذ املوازنة االستريادية خبطة تنفيذ املوازنـة االسـتريادية   عدم التزام جلنة  -

م املعتمــدة مــن قبــل جلنــة االشــراف واملتابعــة احملالــة إليهــا بتــاري   2017للعــام 

 وذلك بعدم االلتزام باملواعيد الزمنية الواردة بهذه اخلطة. م19/9/2017

عــدم التقيــد بســقف خمصصــات كــل فئــة ســلعية حبســب املنصــوص عليــه يف  -

حيث س  ـاوز املخصصـات املاليـة لعـدد مـن       (378)قرار اجمللس الرئاسي رقم 

 دون إصدار قرارات مناقلة باخلصوص. السلع ومنح موافقات بشأنها

ــة          - ــذ املوازن ــة تنفي ــة االســتريادية وجلن ــذ املوازن ــة تنفي عــدم التنســيق بــني جلن

ــف ال       ــث قامـ ــة، حيـ ــدات واملســـتلزمات الطبيـ ــة واملعـ ــتريادية لألدويـ  لجنـــةاالسـ

ــالرغم مــن أن         األخــرية مبــنح عــدد املوافقــات لتوريــد حليــب وغــذاء األطفــال ب

افقــات لتوريــد  جلنــة تنفيــذ املوازنــة االســتريادية ســبق وأن منحــف عديــد املو      

 .  حليب وغذاء األطفال

تغيــب منــدوبي املصــرف املركــزي يف جلــنظ االشــراف والتنفيــذ عــن معظــم        -

الظ تغيـب منـدوب املصـرف املركـزي     االجتماعات، حيث بلز عدد االجتماعات 

( 25)يف جلنــة االشــراف وهــو الســيد مــدير إدارة الرقابــة علــى املصــارف والنقــد 

اجتمـــاع، األمـــر الـــذي يـــؤثر ســـلبـا علـــى تنفيـــذ املهـــام   ( 38)اجتمـــاع مـــن أصـــل 

لسـنة   (378)املوكلة هلذه اللجنة مبوجب املادة الثانيـة مـن قـرار اجمللـس رقـم      

حتيدـا ما يتعلق بشـأن مـا يتعلـق بوضـع الضـوابط واملعـايري       م املشار إليه و2017

 والتوصيات املتعلقة بالتغطية النقدية بالعمالت األجنبية.  

عدم توقيع أحد أعضاء جلنة االشـراف يف عـدد مـن ملاضـر االجتماعـات وهـو        -

الســيد مــدير إدارة التفتــييف ومحايــة املســتهلك بــالرغم مــن اثبــات حضــوره يف   

 ر.ديباجة هذه احملاض

عقدت جلنة االشراف عدد من اجتماعاتهـا وأرختهـا بـنفس التـاري  والتوقيـف        -

األمر الذي يدل على عدم الدقة هذه االجتماعـات، كمـا أنهـا عقـدت عـدد مـن       

ــا نفــس تسلســل اجتماعــات     2018االجتماعــات خــالل العــام    م إال أنــه س منحه

 .م2017

عار النمطيــة للســلع تراخــي وزارة االقتصــاد والصــناعة يف حتديــد قائمــة األســ  -

إال يف األسـبوع   حيث أن اللجنة املختصة ي تباشـر مهامهـا   م2017املوردة للعام 

ــة ي تشـــتمل إال علـــى بعـــض         ــن شـــهر مـــايو، كمـــا أن هـــذه القائمـ الســـلع  مـ

 م املشار إليه.2017لسنة ( 378)املستهدفة بقرار اجمللس الرئاسي رقم 

تظلمات مـن بعـض الشـركات تشـكو مـن عـدم        (9)قدمف لديوان احملاسبة عدد -

حتصـلها علـى اعتمـادات بـالرغم مــن اسـتيفاءها لكـل الشـروط املطلوبـة وتــبني         

 -خبصوصها ما يلي: 
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 االجراء املتخذ التظلمات احملالة للجنة

بال  من مواطن ملال من االدارة العامة 

 لفح  حسابات الشركات

 الدراسةالعامة للشركات بنتائج  خماطبة االدارةس 

التظلم الوارد من رئيس جملس ادارة شركة 

 وادي الربيع إلنتاج الدقيق ومشتقاته

 انهف اللجنة دراسته حبفظه النتهاء االسباب

التظلم الوارد من مفوض شركة الوادي 

 السترياد املعدات الزراعية

وذلك لعدم  يرجع السبب يف عدم منح الشركة موافقة

ة بصالحية السجل تنزيل الورقة اخللفية اخلاص

 التجاري باملنظومة

التظلم الوارد من مفوض شركة شروق ليبيا 

 لصناعة اللدائن

وذلك لعدم  يرجع السبب يف عدم منح الشركة موافقة

تنزيل الورقة اخللفية اخلاصة بصالحية السجل 

 التجاري باملنظومة

التظلم الوارد من مفوض شركة الثريا لتكرير 

 وتعبئة الزيوت

وذلك لعدم  السبب يف عدم منح الشركة موافقةيرجع 

تنزيل الورقة اخللفية اخلاصة بصالحية السجل 

 التجاري باملنظومة

التظلم الوارد من مفوض شركة االمناء 

 للتهيئة واالستثمار الزراعي املساهمة

وذلك لعدم  يرجع السبب يف عدم منح الشركة موافقة

 تنزيل سجل املستوردين باملنظومة

م الوارد من مفوض شركة سايبس ليبيا التظل

 لصناعة الطالء املشرتكة

وذلك لعدم  يرجع السبب يف عدم منح الشركة موافقة

 الواجهة االمامية للسجل التجاري باملنظومة تنزيل

التظلم الوارد من مفوض شركة الواجهة 

 احلقيقية السترياد مستلزمات االم والطفل

بتاري   عشرباحملضر السابع  تبني منح موافقة

( مليون دوالر السترياد 1.5م بقيمة )23/1/2018

 مستلزمات االم والطفل

التظلم الوارد من رئيس جملس ادارة شركة 

 قرزة السترياد املواد الغذائية

احالف النتائج اس السيد الوكيل وانتهف بتأشرية السيد 

التظلم اس حني مراجعة الشركة الوكيل حبفظ 

 وابالغها بالنتائج 
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 صندوق موازنة األسعار
اس ارتفـاع أسـعار   ملا أصاب اقتصاد الدولة من موجة تضخم غـري عاديـة أدت    ـانظر

استشـراء  والسلع األساسية اس درجـة عجـز املـواطن البسـيط عـن احلصـول عليهـا        

خـارج احلـدود، مـع غيـاب اجلهـات املعنيـة وفشـل مجيـع احملـاوالت           هـا تهريبحاالت 

ــا   ــى القطـ ــدت علـ ــاص يف الـــظ اعتمـ ــواء ع اخلـ ــدم   احتـ ــة عـ ــخم نتيجـ ــة التضـ موجـ

لألمــور، ممـــا اســـتوجب   اخلاطئـــةوللتقـــديرات  صــحيح تشــخي  الواقـــع بشـــكل  

اســــتقرار أســــعار الســــلع  بتحقيــــقتفعيــــل املؤسســــة الوحيــــدة املعنيــــة النظــــر يف 

ــة الشــعبية         األساســية وهــي صــندوق موازنــة األســعار املنشــأ مبوجــب قــرار اللجن

حيث استهدف من خالل ذلك توفري سـلة مـن السـلع     م2008لسنة  410العامة رقم 

األساســية بســعر يف متنــاول املــواطن العــادي، ومعاجلــة مشــاكل ارتفــاع األســعار     

 املستوردة.والتخفيف من تهريب السلع 

ــة االســعار ســلفة كــرأس مــال بقيمــة        - ـــون  (300)س مــنح صــندوق موازن ملي

ـــرار      ـــب قـ رقــم  اجمللــس الرئاســي دينـــار لــييب مــن خمصصــات الطــوارئ مبوجـ

ـــة ( 495) ــاري   م 2016لسنــ ــادر بتــ ــوس    م21/11/2016الصــ ــى تــ الــــذي نــــ  علــ

صــندوق موازنــة األســعار توريــد ســلة غذائيــة مــن الســلع االساســية الالزمــة       

ــات        ملعيشــة املــواطن وبيعهــا للجمعيــات االســتهالكية الــظ تتــوس تباعـــا عملي

البيع للمـواطن باحلصـ  املعتمـدة بالصـندوق وفقــا ملنظومـة الـرقم الـوطين،         

زيـــف  –الســـكر  –االرز  –املنـــازل وقـــد حـــددت الســـلة يف الســـلع التاليـــة: )دقيـــق  

اجلـن   –الطمـاطم املعجـون    –التونـة املعلبـة    -احلليب املكثف  –الشاي  –الطعام 

 املكرونة(. –احلليب اجملفف  –

بشأن حتــديد أســس وضــوابط تـوريــد    ( 557)صدر قرار اجمللس الرئاسي رقم  -

األســعار وذلــك  وتـــوزيع السلـــع الـــغذائية املــوردة عـــن طـــريق صــندوق موازنــة  

   م10/11/2016بتاري  

بشـأن   م2017لسـنة   (378)صدر قرار اجمللس الرئاسـي رقـم    23/4/2017بتاري   -

 1,200,000,000)اقــرار موازنــة اســتريادية والــذي س مبوجبــه لصــي  مبلــز  

ــون دوالر    $( ــان ملي ــار ومائت ــام  لصــاا الصــندوق  ملي ــد  2017خــالل الع لتوري

 ملعيشة املواطن.السلع االساسية الالزمة 

مليـون   2بتخصـي  مبلـز    2017لسنة ( 558)صدر قرار اجمللس الرئاسي رقم  -

الطـــوارئ للصـــندوق الســـتعماله يف انشـــاء املنظومـــات  خمصصـــات مـــن  ردينـــا

 املشار اليه.( 495)واالعمال التسيريية لتنفيذ القرار 

أربـــع ســـلفة الصـــندوق مـــن قبـــل املصـــرف املركـــزي علـــى كامـــل س تســييل   -

مليــون دينــار وآخرهــا بتــاري   52بقيمــة  17/4/2017أوهلــا كــان بتــاري   دفعــات

 مليون دينار. 78بقيمة  م5/9/2017
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نتيجــة عــدم قــدرة إدارة الصــندوق اســتعمال مــا خصــ  لــه مــن موازنــة ومــا       -

 290ترتــب علــى ادائــه البطــيء مــن تعطيــل هلــذه املخصصــات س خصــم مبلــز      

القطــاع اخلــاص مبوجــب  مليــون دوالر مــن خمصصــاته واضــافتها ملخصصــات 

ملضر جلنة االشراف ومتابعة تنفيـذ املوازنـة االسـتريادية الثالـث والثالثـون      

 .م4/12/2017م بتاري  2017لسنة 

صــندوق موازنــة احلكومــة هيــأت كــل الظــروف لن ويتضــح مــن الســياق الســابق أ

مارسة اختصاصـه يف حتقيـق تـوازن بالسـلع االساسـية منـذ بدايـة العـام         ملاالسعار 

باإلضــافة اس إال أن الرتاخــي وضــعف االدارة وانعــدام املتابعــة مــن احلكومــة   2017

حالـف دون حتقيقـه لكـل مسـتهدفاته     عرقلة املصرف املركزي لـبعض اعتماداتـه   

حيث ي يتمكن الصندوق من توريد كل السـلع املقـررة وال االسـتفادة مـن املبـالز      

ــه باإلضــافة اس عــدم متك     ــى    والتســهيالت الــظ منحــف ل ــه مــن توزيــع الســلع عل ن

بـالرقم الـوطين وفـق احلصـ  املقـررة كمـا سيتضـح مـن         كافة مناطق الدولـة  

 العرض التالي:

 عرقلة املصرف املركزي لعمل الصندوق

حيــث يعتــرب صــندوق موازنــة االســعار مــن أهــم ادوات الدولــة يف دعــم اســتقرار          

عرقلـــة الســلع االساســـية وحتقيــق تـــوازن بأســـعارها حيــث ظهـــرت جليــا حـــاالت     

تـأخره يف فـتح االعتمـادات املسـتندية لتوريـد      مصرف ليبيـا املركـزي للصـندوق ب   

حبجــج واهيــة   ورفضــها أحيانـــا   الســلع االساســية الــظ يشــرف عليهــا الصــندوق       

عــن اغلبهــا بعــد ان اســتنفذ مــدة العــرض، هــذا باإلضــافة اس امتناعــه عــن     تراجــع

املوثقـة علـى هـذه العرقلـة      األمثلة حتى االن ومنبعض السلع فتح اعتماد توريد 

 ما يلي:

ــاب املصــرف   - ــاري ( 403/17) رقــمكت ــه رفــض    م27/7/2017 بت الــذي س مبوجب

فتح اعتمـاد توريـد سـلعة السـكر حبجـة ان االسـعار مرتفعـة، بـالرغم مـن أنهـا           

ــدقمف باملناقصــة وس       ــظ قو ــل األســعار ال ــف أق ــوان    كان ــا مــن دي التصــديق عليه

السعر الفض بعـد التعاقـد نظـرا لطـول فـرتة      احملاسبة وقد رد الصندوق بأن 

 التوقف.

ــار القطـــاع اخلـــاص الـــذين منحـــوا تغطيـــة مـــن املصـــرف     - ــادات  ـ اغلـــب اعتمـ

املركزي خالل تلك الفرتة كانف بـنفس اسـعار الصـندوق وأشـهر حالـة علـى       

حاويــة طــوب   58ذلــك هــي اســعار شــركة الضــواحي الليبيــة الــظ وردت عــدد    

نـاء بنغـازي بـدال مـن سـكر حيـث كانـف بـنفس         ومياه غري صاحلة للشـرب مبي 

 السعر تقريبا باختالف تكلفة التعبئة والتغليف.  

للصــــندوق يطلــــب منــــه  م9/8/2017بتــــاري  ( 446/17 )كتــــاب املصــــرف رقــــم -

بـالرغم مـن   وتوريـد سـلعة السـكر منهـا،      (EDF MAN)التفـاوض مـع شـركة    

أعلـى مـن الـظ    أن الشركة املذكورة قد شاركف يف العطاء وكانف اسـعارها  
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ــندوق         ــالت الصـ ــى مراسـ ــرف علـ ــن املصـ ــرد مـ ــتم الـ ــا، وي يـ ــية عليهـ س الرتسـ

 املتكررة حتى تارخيه.

رفــــض املصــــرف اســــتالم أي طلبــــات فــــتح اعتمــــادات للصــــندوق مــــن تــــاري    -

ــم     م21/12/2017 ــا رقـــ ــندوق كتابهـــ ــف ادارة الصـــ ــث وجهـــ ــاري   1286حيـــ بتـــ

 على االستالم دون رد.يطلب توضيح االسباب وحثه  اس املصرف م24/1/2018

 وقد ترتب على ذلك ما يلي:   -

         إعاقة عمل صـندوق موازنـة األسـعار والوقـوف دون ممارسـة مهامـه املنـاط

 بها وفق القانون.

 .إفشال خطة الدولة يف خلق املنافسة وموازنة األسعار 

         إلغــاء عــدد مــن الشــركات لعروضــها بســبب ذلــك التــأخري لــتغري األســعار

 ي:ومن أمثلة ذلك ما يل

 الشركة املوردة السلعة

تاري  طلب فتح 

 االعتماد

تاري  فتح االعتماد 

 من املصرف

 م3/8/2017 م7/6/2017  . عجني وردة طن مكرونة 4000

 م3/8/2017 م19/7/2017  . غولدن برايز كرتونة تونة 100000

 م3/8/2017 م19/7/2017  . فريسكوس كرتونة تونة 170000

 م21/8/2017 19/7/2017 كرفيتا  .  كرتونة تونة 80000

 

   م31/12/2017املنفذة حتى تاري   التوريدات

 92,897,958مبــا قيمتــه  2017 طيلــة العــاممــن توريــدات   مــا س تنفيــذه فعــالـ بلــز 

مـن النقـد االجـنيب    ( مـن قيمـة خمصصـات الصـندوق     فقط %8أي بنسبة )دوالر 

ــار دوالر  1.2البالغــة  م2017للعــام  ــع     ملي ــتمكن الصــندوق مــن توزي ــه ي ي كمــا أن

فقـط ممـا خصـ  لـه      %4مليـون دوالر تقريبـا أي بنسـبة     50سلع إال مبـا قيمتـه   

 م:2017ويوضح اجلدول التالي كل توريدات الصندوق خالل العام 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

345 

 

 الوحدة املوردة الكمية السلعة
 االعتماداتقيمة 

 بالدينار اللييب بالعملة األجنبية

 21,588,601 معجون طماطم
 طن

 يورو 14,472,239
29,039,347 

 ت.د 12,349,069 
  4,735,122 يورو 3,084,592 طن 779.280 الشاي

 يورو 7,192,350 طن 4,996.620 زيف الذرة
35,553,714  

1,010,832 
 ت.د 43,956,000  كرتونه

 يورو 5,613,300 طن 21,597.294 املكرونة
17,254,736  

 ت.د 15,436,575 
  6,345,167 يورو 3,920,400 كرتونه 80,109.000 التونة املعلبة

  9,644,273 يورو 6,237,000 طن 8,871.000 األرز
 9,161,529 ت.د 16,483,500  كرتونة 351,920 زيت الذرة

 التونة املعلبة

 ف التوريدحت
170,000 

 16,106,966 يورو 9,929,700 كرتونة

 يورو 50,449,582 اإلمجـــــــــــــــــــــــــالي العـــــــــــام
127,840,854 

 دينار تونسي 88,225,145 
 

 ويالحظ خبصوص توريدات الصندوق ما يلي:

ــى      - ــواردة    ضــعف أداء إدارة الصــندوق وعــدم قــدرتها عل ــة الســلع ال ــد كاف توري

سلــــــع  ( 6)املشـار إليـه حيـث س تـوفري عـدد      ( 495)قــرار اجمللس الرئاسي رقم ب

 .سلعـة( 11)فـقـط مـــن أصـــــــــل 

ــة     - ــلع نتيجـ ــراء بعـــض السـ ــعار شـ ــاع اسـ ــعار   ارتفـ ــندوق ألسـ ــة الصـ ــدم متابعـ عـ

ه يف املواقـع العامليـة املتخصصـة وعـدم اهتمـام      عدم اشـرتاك والبورصة العاملية 

ــندوق الإدارة  ــل مـــع كـــ صـ ــلع  ربى الشـــركات العامليـــ بالتواصـ ــنعة للسـ ة املصـ

اعالنـات الصـندوق علـى موقعـه االلكرتونـي      االعتمـاد علـى   املستهدفة واقتصار 

دة أدى إس عـدم جذب هذه الشركات واحلصول علـى السـلع املـور   مما اخلاص 

بأفضل املواصفات وأقل األسعار وتتحجج إدارة الصـندوق بهـذا الشـأن باختيـار     

 عتبارات أخرى.اقل االسعار املتقدمة بغض النظر عن أي ا

توريــد أصــناف رديئــة اجلــودة وال تتطــابق مــع املواصــفات املتفــق عليهــا بالعقــد  -

نتيجــة ســوء اختيــار شــركات التفتــييف باخلــارج واإلهمــال يف متابعتهــا حيــث   

تبني من خالل تقـارير مركـز الرقابـة علـى األغذيـة واألدويـة لشـحنات األرز        

اتها مـن الدرجـة الثالثـة يف حـني     املوردة من اليونان أنه س استالم سلع مواصـف 

ثانيـة وأن هنالـك شـحنات س     –ان التعاقد واالسعار كانـف علـى الدرجـة أوس    

 احلجز عليها من املركز لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.  
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مــن مصــرف ليبيــا املركــزي دون أســباب مقنعــة  العقــود الــظ تعرقــل توريــدها  -

 علـى النحـو  مليون دينار لـييب تفصـيلها    80قيمتها  تتجاوزم 31/12/2017حتى 

 التالي:

 

 حيث ترجع أسباب عرقلة التوريد للتالي:

 االعتـــــــماد فتــــــح وس (46/2017) قــمر التونــة ســلعة تــــــوريد عقــد إبــرام س 

ه مـن قبـل الشـركة املتعاقـد     تنفيذ يتم وي ميالدية 03/08/2017  بتـــــــاري

 ه.تارخي حتىمعها 

  (45/2017) ،(44/2017) األرقـام  ذاتعقـود توريـد سـلعة السـكر      إحالـة س 

م 2017/07/06 بتــاري مســتندي  اعتمــاد لفــتحي املركــز ليبيــا مصــرفإس 

ــم   أن إال  ــتحاملصـــرف املركـــزي ي يقـ ــة   بفـ ــادات حبجـ ــذه االعتمـ ــاعهـ  ارتفـ

، وبــالرغم مــن أن الصــندوق قــام بــالرد علــى املصــرف بــأن   التعاقــدي الســعر

األســعار تغـــريت بعــد ايقافهـــا مــن املصـــرف لعــدة أشـــهر إال أنــه تراخـــى يف      

 مفاوضة املورد أو املباشرة يف تعاقدات جديدة.

ــة     - ــادات امللغيــ ـــود واالعتمــ ـــدد العقــ ــز عــ ــاري     (25)بلــ ــى تــ ــاد حتــ ــد واعتمــ عقــ

دينـــار لــييب تتعلــق باألصـــناف   ( 111,182,969)بقيمــة إمجاليــة    م31/12/2017

 :التالية

 امللغية قيمة العقود الكمية التعاقدية السلعة

  8,750,000 € طن 12,500 األرز

  1,245,000 € طن 300 الشاي

  11,802,800 € طن 2,000 التونة املعلبة

  3,900,000 €  كرتونه 100,000

  25,696,000 €  طن 17,600 حليب مكثف

  21,000,000€  طن 5,000 اجلن املطبوخ

  72,393,800 € اإلمجـــــــــــــــــــــــــالي 

 

 يرجع االلغاء لألسباب التالية:حيث 

  بســـبب رفـــض املصـــرف عقـــود ي يـــتم فـــتح اعتمـــادات هلـــا وذلـــك  ( 9)عـــدد

املركــزي فــتح اعتمــادات لشــركات تونســية بغــري عملــة الــدينار التونســي    

 مـالحـظـــــــــــــــــات قيمة العقود الكمية التعاقدية السلعة

 طن 21,500 السكر

متوقف لدى مصرف ليبيا   6,650,000 € 

 ت.د 19,090,000  املركزي
  24,600,000 €  كرتونه 440,000 التونة املعلبة

 فتح االعتمادحتف إجراء 

 كرتونه 550,000 اجلن املطبوخ
 € 14,300,000  

 حتف إجراء فتح االعتماد

 اإلمجـــــــــــــــــــــــــالي العـــــام

 € 45,550,000 
 

  ت.د 19,090,000 
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وفق اتفاقية املغرب العربـي الـظ حتـدد نـوع عملـة التعاقـد بـني دول املغـرب         

بــالرغم مــن وجــود حــاالت للقطــاع اخلــاص س فــتح اعتمــادات هلــا       العربــي

 .بعمالت أخرى

  قبـل ديـوان احملاسـبة نظـرـا الرتفـاع       عقود ي يتم املوافقة عليها من( 6)عدد

 أسعار السلع موضوع العقد.

   عقـــود س فــتح اعتمـــادات مســتندية هلـــا إال  أنــه س إلغاؤهـــا لعـــدم    ( 5)عــدد

 االتفاق على الضمانات.

  عقـــود س فـــتح اعتمـــادات مســـتندية هلـــا إال  أنـــه س إلغاؤهـــا لعـــدم  (2) عــدد

 لندن. ABC قبول الشركات املتعاقد معها للمصرف املراسل

 عقود س إلغاؤها ألسباب خمتلفة أحدها بسـبب قفـل االعتمـاد مـن      (3) عدد

لندن، والثاني بسبب عـدم مطابقـة االنتـاج للمواصـفات      ABCقبل مصرف 

ــا         ــب الشــركة املتعاقــد معه ــة، والثالــث بســبب رفــض الصــندوق لطل الليبي

 تغيري منشأ السلعة ليكون أسباني بداـل من االيطالي.

 ـــــــــــــازناملخـــــــ

ــا تأســيس منظومــة         - ــويف الصــندوق باســتحقاقاته التنظيميــة والــظ أهمه ي ي

للمخــازن ميكــن عــن طريقهــا حتديــد الــوارد والصــادر مــن االصــناف املختلفــة   

ورصــيدها املخزنــي بدقــة ويف الوقــف املناســب، حيــث عجــز عــن تقــديم بيانــات     

نهايـــة العـــام مـــن دقيقـــة توضـــح مـــا س صـــرفه للجمعيـــات واملخـــزون املتبقـــي 

 خمتلف األصناف إال من خالل اجلرد الفعلي،  

ــاري        - ــازن بتـ ــدة املخـ ــنوي ألرصـ ــرد السـ ــوفات اجلـ ــرت كشـ  م31/12/2017أظهـ

 البيانات التالية:

 الصنف
 الرصيد باملخازن

 )طن(

املخزون اس امجالي نسبة 

 التوريدات

 %41 12515 الزيف

 %45 12609 ارز

 %42 14127 طماطم

 %70 20344 مكرونة

 %12 1099 شاي

 %0 615 تونة
 

مليـون   42 بنحـو  م31/12/2017قيمة األصـناف املوجـودة باملخـازن بتـاري      تقدر  -

مما س توريـده علـى مـدار العـام، وهـذا يشـري إس ضـعف         %45أي بنسبة دوالر 

 كفاءة إدارة الصندوق يف توزيع ما قامف بتوريده.

ــاع االكتفــاء - ، األمــر الــذي ترتــب عليــه عــدم    للمخــازن اليــدوي التســجيل بإتب

 .للديوانالدقة يف البيانات املقدمة 
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 .آلخر حني من للمخازن مفاجئ جردإدارة الصندوق بعملية  قيام عدم -

 خـالل  مـن  يتضـح  وهـذا  الصوامع وشؤون املخازن إدارة يف ؤهلةامل عناصرال قلة -

 .دقتها وعدم املطلوبة البيانات استيفاء يف التأخر

من خالل مقارنة كشوفات تقرير اجلـرد السـنوي للمخـازن مـع إفـادة مـدير         -

ــيد       ــتالف يف رصـ ــود اخـ ــبني وجـ ــوامع تـ ــؤون الصـ ــازن وشـ ــدة  آإدارة املخـ ــر املـ خـ

 :وبيانها كاآلتيم 31/12/2017

 السلعة

 الرصيد حسب كشف اجلرد 

 بالكرتونة

الرصيد الدفرتي حسب افادة 

 مدير ادارة املخازن

  883,804 883,697 الطماطم

  247,640  161,274 كجم 10املكرونة 

  1,354,259  501,075 كجم 12املكرونة 

  

 :املبيعـــــــات

 %48، أي بنســبة دينــار (49,231,391)مــا قيمتــه م 2017بلغــف املبيعــات خــالل ســنة  

حيــــث يقــــوم الصــــندوق بتوزيــــع الســــلع املنفــــذة  التوريــــداتتقريبـــــا مــــن قيمــــة 

 -عن طريق ثالثة فروع رئيسية وهي:  للجمعيات

  دينار  ( 31,481,751) مبيعاتهفرع املنطقة الغربية بلغف قيمة 

   دينار  ( 14,300,305) مبيعاتهفرع املنطقة الوسطى بلغف قيمة 

  دينار  ( 3,449,334) مبيعاتهفروع املنطقة اجلنوبية بلغف قيمة 

 وع الصندوق ككل:ويبني اجلدول التالي مبيعات كل سلعة على مستوى فر

 السلعة
 كمية املباعة

 )علبة، كيلو(

 سعر الوحدة

 امجالي قيمة املبيعات 

 )دينار(

 19,058,021 2.58 7،386,830 الزيف

 3,702,977 1.29 2,870,525 ارز

 13,919,281 0.75 18,559,041 طماطم

 9,614,507 1.02 9,425,987 مكرونة

 2,936,606 6.9 425,595 شاي

 - - - تونة

 49,231,392 االمجالي

 

 مســتندات مــن تــوفر مــا ودراســة بالصــندوق املبيعــات حركــة متابعــة خــالل ومــن

 ما يلي: لوحظ

تأخـر صندوق مـوازنة األسعـار يف توريـد قيمة املبيعـات بـني مـراكــز التوزيــع      -

 واإلدارة العامة للصندوق.
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 .املعد للمبيعات املصريف احلساب تسوية مبذكراتموافاة الديوان  يتم ي -

 .وحتصيلها بالصكوك املبيعات قيمة أغلب توريد يف الصندوق إدارة تأخر -

غيـــاب الـــدور الفّعـــال لـــوزارة االقتصـــاد والصـــناعة وعـــدم التنســـيق مـــع وزارة    -

االقتصــــاد للعمــــل علــــى حــــل احلكــــم احمللــــي والبلــــديات وكــــذلك مراقبــــات 

ــاكل و ــات   املشـ ـــه اجلمعيـ ــظ تواجـ ــعوبات الـ ـــدم  الصـ ــتهالكية أدى إس عـ االسـ

قــدرة بعـــض اجلمعيــات االســتهالكية علــى سـحـــب خمصصــاتها مـــن الســلع    

 املـوردة عـن طـريق صندوق موازنة األسعـار.

 البوابة االلكرتونية لبطاقة األسرة 

بسـبب  رفض تسجيل عدد مـن املـواطنني بالبوابـة االلكرتونيـة لبطاقـة األسـرة        -

ــابق البيانـــات التفصـــيلي  ة باملنظومـــة الرئيســـية للســـجل املـــدني مـــع  عـــدم تطـ

املنظومات الفرعية ملكاتب السـجل املـدني حيـث تظهـر رسـالة )الرجـاء التأكـد        

 من إدخال الرقم القيد أو الرقم الوطين بالصورة صحيحة(.

ــ - ــز    عـ ــة بلـ ــة االلكرتونيـ ــرب البوابـ ــة عـ ــات املفّعلـ ــن   (3359)دد اجلمعيـ ــة مـ مجعيـ

مجعيـة وعــدد املسـاهمني بهــا   ( 4272)غــف إمجـالي اجلمعيـات املســجلة والـظ بل   

ــز  ــن أصــــل   ( 3,783,220)بلــ ــبة ( 3,851,062)مســــاهم مــ مــــن % 98.2أي بنســ

 اجلمعيات املسجلة.

مجعيــة وعــدد ( 913)فعلــة بالبوابــة االلكرتونيــة بلغــف  املغــري عــدد اجلمعيــات  -

ــك    %1.8مســاهم أي بنســبة  ( 67842)مســاهميها  ــات املســجلة وذل مــن اجلمعي

 ميالدية. 15/01/2018حتى يوم 

عــــدد اجلمعيــــات الــــظ قامــــف بــــاحلجز وســــحب خمصصــــاتها مــــن خمــــازن     -

مجعيــة وعــدد املســاهمني بهــا  ( 2898)بلــز  (8/9/10/11)الصــندوق عــن األشــهر  

 مساهم.  ( 3290629)بلز 

اجلمعيات هو عدم وصول عـدد أربـاب   بعض األسباب الظ أدت إس عدم تفعيل  -

 أسرة كحد أدنى.األسر إس احلد القانوني وهو  سون 

ــركة      - ــاد وشــ ــائي بــــني وزارة االقتصــ ــاق نهــ ــول إس اتفــ ــدم الوصــ ــا أن عــ كمــ

معــــــامالت أدى إس عــــــدم إمتــــــام نقــــــاط البيــــــع للمســــــتهلكني باجلمعيــــــات 

 االستهالكية.

 -: التوصيات

ميالديــة بشــأن  2010لســنة  (208)رقــم  ةتعــديل قــرار اللجنــة الشــعبية العامـــ   -

إقرار رأمســال للصــندوق األســعار وذلــك بــ النظــام األساســي لصــندوق موازنــة  

مــدير عــام يتــوس املهــام التنفيذيــة للصــندوق بــداـل مــن       باإلضــافة اس تعــيني 

   حوكمة املؤسسات. مبادئرئيس جملس اإلدارة متاشيـا مع 
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علــى جملـــس الـــوزراء ووزارة االقتصـــاد متابعـــة أعمـــال الصـــندوق واالشـــراف   -

 واجهه ومعاجلتها.عليه والنظر اس مشاكله والعقبات الظ ت

زيادة تعزيز التنسـيق بـني الصـندوق واجملـالس البلديـة لضـم كـل اجلمعيـات          -

 يف وتفعيلـــها الســـلعية لبطاقـــاتابكافـــة املنـــاطق الليبيـــة واســـتكمال منظومـــة 

 .اجلمعيات من السلع شراء

 الرئاســي اجمللــس بقــرار املســتهدفة الغذائيــة الســلة كامــل توريــدالعمــل علــى  -

 م املشار إليه.2016 لسنة (495) رقم

حتــى يــتم احلصــول  الســلع إنتــاج واســمم خــاللمــع شــركات التوريــد  التعاقــد -

 على سلع ذات مواصفات عالية وبأقل األسعار.

تفعيــل منظومــة املخــازن وإدراج كافــة البيانــات بــــها الســتكمال العمــل ببــاقي    -

 املنظومات االلكرتونية.

نـف لتسـهيل العمـل باملنظومـات     العمل على توفري اتصال عالي السـرعة باإلنرت  -

 االلكرتونية.

 2016اهليئة العامة للمعارض 
م باملخالفـة  2016التأخر يف إعـداد احلسـاب اخلتـامي للهيئـة عـن السـنة املاليـة         -

مـن الالئحـة املاليـة    ( 116)القـانون املـالي للدولـة واملـادة      نمـ  (23)ألحكام املـادة  

 للهيئة.

عدم قيام مكتب املراجعة الداخلية بتقديم تقارير دورية بنتـائج أعمالـه األمـر     -

مــن الالئحــة املاليــة للهيئــة، فضــال عــن عــدم   ( 11)الــذي يعــد خمالفــة للمــادة  

خــتم املرفقــات واعتمادهــا مبــا يفيــد إمتــام عمليــة املراجعــة باملخالفــة ألحكــام     

 ازن.  من الئحة امليزانية واحلسابات واملخ( 105)املادة 

وذلـــك  م2016وجـــود عهـــد ماليـــة ي يـــتم تســـويتها حتـــى نهايـــة الســـنة املاليـــة   -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (188)باملخالفة ألحكام املادة 

حيـث بلغـف    م2016تدني قيمة اإليرادات الفعلية احملصلة خـالل السـنة املاليـة     -

 من املقدر. تقريبا %50دينار وهي تشكل ما نسبته ( 1,289,190)

عــدم التــزام أغلــب املســتأجرين بــدفع اإل ــارات يف موعــدها احملــدد ولســنوات       -

دينــار ممــا أثــر ســلبـا علــى حجــم اإليــرادات ( 114,975)طويلــة والــظ تبلــز  ــو 

 فضال عن ثبات قيمة عقود االنتفاع بالعقارات منذ سنوات.  

 .  وجود عقود مربمة مع مستأجرين غري مصدقة من مصلحة الضرائب -

 استخدام اإليرادات احملصلة بفروع اهليئة يف تغطية مصروفاتها املباشرة. -
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عــدم متابعــة إدارة اهليئــة للـــديون بصــورة مســتمرة مـــن خــالل العمــل علـــى         -

مـــن الئحـــة ( 206-205)جبايتهـــا أوال بـــأول وذلـــك باملخالفـــة ألحكـــام املـــادتني  

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

ــب      إغفــال إدارة اهليئــة اللــاذ   - ــة املتعلقــة بإلغــاء عقــود أغل اإلجــراءات القانوني

ــادة    مـــن العقـــود  (2)املســـتأجرين غـــري امللتـــزمني بتســـديد اإليـــرادات عمـــال باملـ

 املربمة.

ســيارة  ( 16)عــدم قيــام إدارة اهليئــة بالــاذ اإلجــراءات القانونيــة حيــال عــدد         -

رة مسلمة ألشخاص انتهـف عالقـتهم الوظيفيـة باهليئـة وآخـرين تـابعني لـوزا       

ســـيارة غـــري ( 22)االقتصـــاد ي يـــتم إرجاعهـــا للهيئـــة فضـــاـل عـــن وجـــود عـــدد   

 صاحلة لالستخدام.

 الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية
 قابضــة،تأسـس الصــندوق اللــييب لالســتثمار الــداخلي والتنميــة يف شــكل شــركة  

ــرار  وجـــبمب ــة قـ ــعبية العامـ ــة الشـ ــم  اللجنـ ــنة  (107)رقـ ــال   (،م2009)لسـ بـــرأس مـ

مليار دينـار موزعـة بـني عـدة     ( 12)مليار دينار، دسفع منه مبلز  (20)مصرن به يبلز 

 تطــوير سريــة، وفقــا ملــا هــو وارد باجلــدول أدنــاه ويهــدف الصــندوق إ   عتباجهــات ا

ستثمار أموالـه داخـل ليبيـا، علـى     القطاع األهلي وتنويع االقتصاد الوطين، وذلك با

نشــاء والنظــام  عوائــد اقتصــادية طبقــا لقــرار اإل   ســس  اريــة ويف جمــاالت ذات  أ

 .  لصندوقاملال ليوضح هيكل رأس  التالي دولواجلاألساسي 

 النسبة القيمة املدفوعة )د.ل( اجلهة املساهمة

 %83.33 10,000,000,000 املؤسسة الليبية لالستثمار
 %12.5 1,500,000,000 مصرف ليبيا املركزي

 %1.5 180,000,000 مصرف اجلمهورية
 %0.83 100,000,000 املصرف اللييب اخلارجي
 %0.75 90,000,000 مصرف التجاري الوطين

 %0.71 85,000,000 مصرف الوحدة
 %0.21 25,000,000 مصرف مشال أفريقيا

 %0.17 20,000,000 مصرف الواحة
 

  

ســبعة اشــخاص صــدر قــرار اجلمعيــة   يــدار الصــندوق مبجلــس إدارة يتكــون مــن   

قابلـه    ـس سـنوات   وملـدة م 2013لسـنة  ( 2)العامة بتسميتهم مبوجب القرار رقـم  

ومــن خــالل قيــام ديــوان احملاســبة مبتابعــة وتقيــيم اداء الصــندوق فقــد    للتجديــد 

ــب          ــا للتبوي ــي اهمهــا وفق ــورد فيمــا يل ــة مــن املالحظــات والظــواهر ن تكشــفف مجل

 -التالي: 
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 التشريعي ونظم احلوكمة:اإلطار 

تشكل التشريعات اإلطار التنظيمـي واألسـاس الـذي تقـوم عليـه املشـروعات، فهـي        

ة يـوفر  لتـزام بـنظم احلوكمـ   قة فيما بني األطراف، عالوة علـى أن اال حتدد العال

ــة األ   ــاخ املناســب حلماي ــالي فــان القصــور يف هــذا اإلطــار      املن ــا، وبالت مــوال وتنميته

ــى هــذه     ســتخدام الســيئ ألمــوال   وعات، ســواء مــن حيــث اال  املشــرســيؤثر ســلبا عل

املشــروعات أو مــن خــالل ضــعف األداء والقصــور يف حتقيــق أهــدافها ومــن خــالل      

 دراسة هذا اإلطار لوحظ االتي:

ــادر عـــن الســـلطة  م، 2009لســـنة ( 107)أنشـــئ الصـــندوق مبوجـــب القـــرار   - الصـ

ا يضــعف مــن التنفيذيــة، بــداـل مــن قــانون يصــدر عــن الســلطة التشــريعية، ممــ 

ن يــرتك أمــر تنظيمــه أو حلــه أو  للصــندوق، إذ ال ينبغــي أالركيــزة القانونيــة 

 التصرف يف أمواله جملرد قرار يصدر عن جملس الوزراء أو رئيس الوزراء.

ــادة   - ــادة    (25)تعـــارض نـــ  املـ ــع املـ ــام األساســـي مـ ــن النظـ ــانون ( 155)مـ ــن قـ مـ

بشـأن انعقـاد اجلمعيـة العموميـة غـري       م2010لسنة ( 23) النشاط التجاري رقم

 العادية.

مـــن  %(20)اس االكتتـــاب يف  (5)شـــار النظـــام األساســـي للصـــندوق يف املـــادة أ -

ــة رأس ا    ــع بقيـ ــة توزيـ ــام كيفيـ ــاول النظـ ــه، وي يتنـ ــرن بـ ــال رأس املـــال املصـ ملـ

   ساسيني يف الصندوق.املصرن به بني املساهمني األ

مثــــل  اللــــوائح بعــــض عتمــــادوا قرتانبــــا الصــــندوق إدارة جملــــس قيــــام رغــــم -

- العـاملني  شـؤون  الئحـة  ــ  املستندية الدورة الئحة ـ للمخازن املالية )الالئحة

 مــن اعتمادهــا يــتم ي اللــوائح تلــك أن إال التــدريب(، الئحــة الئحــة اجلــزاءات ـ   

 النشـاط  وقـانون  االساسـي  للصـندوق وفقـا ألحكـام النظـام     اجلمعية العمومية

 م. 2010 لسنة (23) رقم التجاري

 والضـوابط  واملعـايري  سـس األ حتـدد  االسـتثمار  نشـاط  الئحـة  إعداد يف القصور -

 الفقـرة  ووفقا ملا نصـف عليـه   املختلفة اجلوانب وفق ستثماراال بتوزيع املتعلقة

 للصندوق. ساسياأل النظام من (42) من املادة (7)

ــل   - ــداد دليـ ــي يف إعـ ــائف   كوللحالرتاخـ ــئوليات الوظـ ــح مسـ ــة يوضـ ــة مـ القياديـ

مـة  نظق، ومبـا ال حيـدثس ازدواجيـة يف األداء أو إخـالل يف أ    والتنفيذية للصـندو 

نعكـس غيـاب مثـل هـذا الـدليل علـى حـدوث        الضبط الداخلي بالصندوق، وقـد ا 

 داء الصندوق، ومن ذلك:ت واملظاهر الظ تنعكس سلبا على أبعض التصرفا

  الصـندوق، باإلضـافة    دارةعدم االلتزام بعقد االجتماعات الدورية جمللـس إ

خللو ملاضر االجتماعـات مـن عـرض مفصـل عـن نشـاط إدارة الصـندوق        

 ميالدي.( 2017، 2016)للسنتني املاليتني 

  والرتاخــــي يف تــــبين رؤيــــة واضــــحة   قضــــعف اداء جملــــس إدارة الصــــندو

عـن   واسرتاتيجية شاملة الستثمار اموال الصندوق، اذ رغم إنفـاق مـا يزيـد   
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ســرتاتيجية للصــندوق مــع  ا عــداد دراســةكــي ألجــل إأمريمليــون دوالر  (7)

شــركة )ديلويــف(، اال إنــه ي يتــبني قيــام اجمللــس باســتعراض نتــائج هــذه    

 دراسة او متابعتها بصورة مرحلية.ال

 ن بالصـندوق، كمـا أ   للعـاملني  دارياإل والتوصـيف  التنظيمي اهليكل غياب

 .مع أغراض الصندوقاملؤهالت املتاحة بالصندوق ال تنسجم 

           خمالفة نظـم احلوكمـة بشـأن اجلمـع بـني وظيفـة املـدير العـام وعضـوية

مـــن القـــانون التجـــاري ( 194)جملـــس االدارة، فضـــال خمالفـــة نـــ  املـــادة 

والذي حيضر على املدراء العـامون التصـويف يف اجتماعـات جملـس اإلدارة،     

س مـــال احـــدى الشـــركات عـــن هـــذا التجـــاوز القيـــام بزيـــادة رأ وقـــد جنـــم

ــن  ــة للصـ ــة      التابعـ ــية وتقنيـ ــاث اهلندسـ ــوير لألحبـ ــركة تطـ ــي شـ دوق، وهـ

مليـون  ( 165)سدينـار إ مليـون  ( 10)املعلومات، حيث س رفع راس ماهلـا مـن   

ح اجلـدوى االقتصـادية ملثـل هـذا     سس فنيـة توضـ  دينار، دون االستناد على أ

 و الغرض احلقيقي منه.اإلجراء أ

 ــة املراقبــة مــن خــالل التقــارير ال     غيــاب أي أ واجــب تقــدميها  ثــر لعمــل جلن

 دارة.دورية إس اجلمعية العمومية أو جملس اإل بصورة

 -إدارة حسابات الصندوق: 

هــــم ات ونظــــم املعلومــــات داخــــل الصــــندوق أحــــد أ دارة احلســــابتشــــكل عمليــــة إ 

ــن    ــن مـ ــظ ميكـ ــائز الـ ــرارات    الركـ ــاذ القـ ــة اللـ ــدخالت الالزمـ ــوفري املـ ــا تـ خالهلـ

تابعــــة أداء فصــــان الالزمــــني ملرية عــــالوة علــــى ضــــمان الشــــفافية واإلســــتثمااال

ال ميكـن معـه   الصندوق، إال أن متابعة الـديوان هلـذا اجلانـب أظهـر قصـورا واضـح       

 -حتقيق تلك االهداف، ومن ذلك: 

عدم إعـداد امليزانيـة اجملمعـة للشـركات التابعـة للصـندوق، باملخالفـة للمـادة          -

مـــن النظـــام األساســـي للصـــندوق اخلاصـــة بإعـــداد احلســـابات اخلتاميـــة  ( 64)

والقــــوائم املاليــــة اجملمعــــة، وفقــــا لألســــس واملعــــايري املتعــــارف عليهــــا دوليــــا،  

لسـنة   (23)من أحكـام قـانون النشـاط التجـاري رقـم       (254)وكذلك ن  املادة 

ــة، وعــــالوة علــــى املخا   م 2010 ــة اجملمعــ ــوائم املاليــ ــداد القــ ــة بإعــ ــات املتعلقــ لفــ

القانونيــة املــذكورة فــان عــدم وجــود ميزانيــة جممعــة للصــندوق يســاهم يف      

ه اتعــدم حتديــد ومعرفــة حقيقيــة املركــز املــالي للصــندوق ونتيجــة نشــاط        

 احلقيقية.

ــإالصــندوق  افتقــار - ــة   يل ــق   ، وجــود منظومــة واحــدة متكامل خاصــة فيمــا يتعل

دارة املراجعـــة مـــع عــدم ميكنــة عمــل إ   ، بعمــل إدارة الشــؤون املاليــة واملراجعــة    

 .الزالف متارس عملها باألسلوب التقليديإذ الداخلية 

فصـان عـن السياسـات املاليـة واحملاسـبية املتبعـة يف الشـركات التابعـة         غياب اإل -

لـــوحظ ظهـــور بنـــود يف بعـــض الســـنوات واختفاءهـــا يف الســـنوات للصــندوق، اذ  

 قل منها.ل ظهور بنود جديدة بذات املبالز أو أخرى مقاباأل
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 نعقـاد العـدم  السـبب  نتائج التصفية لكافة املساهمات ويرجـع   عتماداأخر يف الت -

 .عمال التصفيةأ لنتائجمتام املصفيني إأو لعدم  العموميةية اجلمع

وفقـا للبيـان املتحصـل     هلقضـايا املرفوعـة عليـ   ملقابلـة ا  تكوين خمصـ   غفالإ -

إلثبــات يف  س تكلفــة ماليــة ل  إدارة القانونيــة وينبغــي أن يرتجــم    عليــه مــن اإل 

 السجالت.

تظهــر حســابات الصــندوق قيمــة معلقــة قـــيدت علــى ملفظــة ليبيــا أفريقيــا       -

دينـار  مليـون   (150)بنحـو  دينار من أصل مبلـز مـدفوع   مليون  (95) ـــو بلغف 

وي يـتم التوصـل   احملفظـة،  تتعلق بعدد مـن املشـاريع الـظ ألـف للصـندوق مـن       

 بشأنها.اس تسوية 

س إن ميتــد أدون الفعلــي، علــى احلصــر  صــول الثابتــةألاجــرد عمــال اقتصــار أ -

روقـات باخلصـوص، ممـا    يـة ف إلظهـار أ رصـدة الدفرتيـة   بقة مع األأعمال املطا

مــن الالئحــة املاليــة   (81) خمالفــة للمــادة هميتــه، عــالوة علــى  يفقــد اجلــرد أ 

   للصندوق.

 حـظ يالنـه  إال أ م،2017الصـندوق بإعـداد امليزانيـة التقديريـة للعـام       رغـم قيـام   -

ــان بعــض األ يفتصــل كــبرية   رافــاتاوجــود   %(،100)س نســبة تفــوق  إحي

 مما يفقد املوازنة التقديرية لدورها كأداة للتخطيط والرقابة.

 -األداء املالي وكفاءة استخدام األموال:  

الـذي أنشـئ مـن أجلـه مـن خـالل       داء املالي للصندوق يف حتقيـق اهلـدف   يرتبط األ

ســس يــة الشـاملة وتنويــع االقتصــاد علــى أ وحتقيــق التنمســتثمار تنويـع قاعــدة اال 

ظهــرت ضــمن الكفــاءة واالقتصــاد والفاعليــة يف هــذا األداء، إال أن نتــائج املتابعــة أ  ت

 -القصور الكبري يف هذا اجلانب، وتتضح مظاهر هذا القصور فيما يلي: 

وفقــا ألخــر قــوائم معــده  م 2016صــول الصــندوق بنهايــة العــام  أمجــالي إ فبلغــ -

ــار، كمــا بلغــف صــايف حقــوق       (12,107)مــة للمراجعــة بنحــو   ومقد ــار دين ملي

، حيـث اظهـر املركـز املـالي للصـندوق حتـى       مليـار دينـار   (12,099)  ـو  امللكية

مليون دينار تقريبا، وهـي نا ـة عـن    ( 80)رباحا مرحلة بقيمة أ م31/12/2015

 فوائد مصرفية جممعة حتى تارخيه.

لســنة ( 1)د املصــرفية تنفيــذا للقــانون رقــم يقــاف حتصــيل الفوائــبــالنظر إس إ -

عمـال الصـندوق تسظهـر    امالت الربوية، فقد بدأت نتيجة أبشأن منع املع م2013

ــة   ــائر بقيمـ ــار يف  ( 4)خسـ ــون دينـ ــها يف  م،2015مليـ ــة  ،2016ومثلـ  (1,6)وبقيمـ

 م.2017مليون دينار خالل النصف األول من العام 

سـائر  نتيجـة اخل لفـاض والتآكـل   ل صـايف حقـوق امللكيـة يف مرحلـة اال    دخو -

إذا مــا قــام ويــراد تشــغيلي، إنفــاق دون أن يقابلــه املتكبــدة النا ــة عــن حجــم اإل

خـرى تتكبـد   ة اجملمعـة ملسـاهماته والـظ هـي األ    الصندوق بإظهار القـوائم املاليـ  
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خســـائر مســـتمرة فـــإن صـــايف حقـــوق امللكيـــة ســـوف تـــنخفض أكثـــر نتيجـــة  

 .اخلسائر

ــة البالغـــة  ـــو         - ــندوق بالدرجـــة االوس يف بنـــد النقديـ ــزت أصـــول الصـ تركـ

ــار  (10,089) ــار، حيــث ملي صــول مجــالي األإمــن %( 83)تشــكل مــا نســبته    دين

ي املركـزي، حيـث   تفظ بها يف حسـابات حتـف الطلـب لـدى مصـرف ليبيـا       احمل

 خلـق إيـرادات أو عوائـد    بهـدف غـراض احملـددة   مـوال يف األ ه األذيتم توظيف هـ 

 .ساسينشاء والنظام األمالية خمتلفة هلا مبوجب قرار اإل

مليـار دينـار مـن إمجـالي      (1.862)طويلة االجل مـا قيمتـه    ستثماراتاالظهرت  -

منهــا وهــي  %(15) مــا نســبته دينــار، أيمليــار  (12.107)صــول البالغــة  ــو األ

 قيمـة  نسبة ضـعيفة جـدـا مقارنـة بـاملوارد املاليـة املتاحـة للصـندوق املتمثلـة يف        

ويوضــح اجلــدول التــالي بيــان هــذه  دينــار،مليــار  (12)رأس املــال املــدفوع البــالز 

 :  تاالستثمارا

 %(100)/ نسبة املساهمة  اسم الشركة

 

 قيمة االستثمار

 

 مالحظات

 قائمة مليار د.ل 1 شركة تطوير لالستثمار العقاري والسياحي

 قائمة مليون د.ل 500 شركة تطوير لالستثمار الصناعي املساهمة

 قائمة مليون د.ل 165 شركة تطوير لألحباث اهلندسية وتقنية املعلومات

 حتف التصفية د.ل مليون 10  شركة تطوير لالستثمارات النفطية

 حتف التصفية د.ل مليون 10  شركة تطوير لصناعة وتسويق الذهب والفضة

 حتف التصفية د.ل مليون 10  شركة تطوير لألعمال الكهربائية والكهروميكانيكة

 حتف التصفية د.ل مليون 10  شركة تطوير لالستثمار يف املدن النفطية

 حتف التصفية د.ل مليون 10  شركة تطوير لصناعة مواد البناء

  مليار 1,715  اجملمـوع

 

 -ونورد بشأنها املالحظات التالية: 

الــداخلي يف هــذه جــراءات الضــبط غيــاب مظــاهر االلتــزام بــنظم احلوكمــة وإ  -

ــل       ــن قبـ ــادة مـ ــة اجلـ ــاهر للمتابعـ ــود أي مظـ ــدم وجـ ــن عـ ــال عـ الشـــركات، فضـ

 الصندوق هلذه االستثمارات.

 س املال من سنة ألخرى.ساهمات خلسائر متتالية تستنزف رأتكبد كل امل  -

من ملفظـة ليبيـا أفريقيـا     الظ آلفبعض املساهمات بالصندوق ثقال كاهل إ -

نهــا مســاهمات خاســرة  إذ أ خــرى،األاجلهــات فظــة طويلــة املــدى وبعــض   واحمل

 خرى.األدارية واملالية واإلاملشاكل الفنية ثقلة بمو

ــام الصــندوق    - مســاهمات مــن   (5) ــو تصــفية عــدد    جــراءاتإ لــاذبارغــم قي

إال ان  ماليــة،ألكثــر مــن ســنة   ها نشــاط نعــدامالمســاهمات نتيجــة   (8)أصــل 
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حتمــل الصــندوق ألعبــاء   ا يســاهم يف جــراءات التصــفية الزالــف متعثــرة ممــ    إ

 ضافية.إ

 (147)  ـو  وأجنبيـة(  )ملليـة خـرى مـع جهـات    الصـندوق األ بلغف مساهمات   -

أي عوائـد ماليـة   وهـي االخـرى ي حتقـق    م، 2016مليون دينـار مـع نهايـة العـام     

حتــى تارخيــه، عــالوة علــى ضــعف متابعــة الصــندوق هلــذه املســاهمات والــاذ     

 اجراءات حامسة بشأنها.

 :سإ ومن ذلك لل 

 الـوطين  قتصـاد االتنويـع  يف حتقيـق املسـتهدف منـه مـن خـالل      الصندوق  فشل -

ــز      تطــوير القطــاع  و ــك مبل ــه يف ســبيل ذل ــث خسصــ  ل ــي، حي ــار ( 12)األهل ملي

ــا ســـوى   ــار، ي يســـتثمر منهـ ــا%( 17)دينـ ــد  يف مشـ ريع غـــري ذات جـــدوى وتتكبـ

ــائج الفحـــ  إ   ــري نتـ ــائر، إذ تشـ ــود خسـ ــفية،   (5)س وجـ ــف التصـ ــركات حتـ شـ

ن مليــون دينــار، علمــا بــأ  ( 155) س زيــادة رأس ماهلــا مبقــدار  ةوشــركة واحــد 

 آخر مركز مالي هلا كان يسظهر صايف حقوق امللكية بقيمة سالبة.

رصــدة نقديــة بالعملــة   ترتكــز بقيــة األمــوال املتاحــة للصــندوق يف صــورة أ      -

فادة مــن هــذه األرصــدة تدينــار، ودون أي اســ رمليــا (10)احملليــة تتجــاوز مبلــز 

ــعر  ية للنقـــود أولفـــاض القـــوة الشـــرائ خاصـــة يف ظـــل احتماليـــة ا  تغـــيري سـ

 خسارة كبرية للصندوق وللمال العام بالدرجة األوس. دالصرف، وهو ما يع

تكبــد الصــندوق خلســائر نتيجــة      ستكلفــة الفرصــة البديلــة إ  يشــري مفهــوم   -

ا أهدافـه يف جمـال   فرص استثمارية ضائعة كـان ميكـن أن حيقـق مـن خالهلـ     

ســتثمارات ال الــي عوائــد حقيقيــة ال  ســتثمار، ونشــري يف هــذا اجملــ  التنميــة واال

أي حتقيـق مـاال يقـل عـن مليـار      %( 15: 10)قائمة بالفعل يف ليبيا ال تقل عـن  

دينار سـنويا، مـع معـدل مـنخفض للمخـاطر االسـتثمارية، ولـبعض األنشـطة         

التنميـة، مـع خلـق فـرص      الظ تدخل ضمن أغراض الصندوق وحتقق أهـداف 

 العمل وحتسني اخلدمات اجملتمعية، ومن ذلك:

 .مصانع اإلمسنف الظ تقوم على مواد خام مللية بنسبة كبرية جدا 

     ــة ــيارات يف املــــدن الكــــربى وبــــاألخ  مدينــ ــددة األدوار للســ مواقــــف متعــ

ــد مضــمون واجلــدوى االقتصــادية واال    طــرا ــث العائ ــة هلــا  بلس حي جتماعي

 كبرية.

 تـأمني بـل ميكـن لصـندوق وحبجـم رأس مالـه املتـان أن يـدخل يف         ال صناعة

 برنامج إعادة التأمني ويف موضوع التأمني التكافلي بصيز إسالمية.

     نـة طبيـة حتقـق منفعـة جمتمعيـة      النشاط الصـحي مـن خـالل إقامـة مدي

 قتصادية حتقق عائد مناسب.على أسس ا
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 والعقاري املساهمة السياحي لالستثمار تطوير شركة
تأسســـف الشـــركة مبوجـــب قــــرار جملـــس إدارة الصـــندوق اللـــييب لالســــتثمار       

كشــركة مســاهمة تابعــة للصــندوق     م2009 ســنة ل( 3)الــداخلي والتنميــة رقــم   

اللييب لالستثمار الداخلي والتنمية وطبقــا ألحكـام قـانون النشـاط التجـاري رقـم       

كمـا س  م، 27/4/2009س عقد التأسـيس املـربم بتـاري     واستنادا إم، 2010لسنة  (23)

، كمـا  م21/07/2009بتـاري    (13651)قيد الشركة يف السجل التجـاري حتـف رقـم    

ــاـ   ــركة طبقـ ــال الشـ ــدد رأس مـ ــن  حـ ــادة لـ ــن( 7) املـ ــام مـ ــي النظـ ــز  األساسـ مببلـ

 .قيمته بالكامل من بداية النشاط دينار ودفعف( 1000,000,000)

حظيــف الشــركة مبــوارد ماليــة عاليــة عنــد بدايــة التأســيس ومــن أهــم ذلــك هــو    

ــرا     ــع األغـ ــيا مـ ــل متشـ ــال بالكامـ ــداد رأس املـ ــال   سـ ــة يف جمـ ــة واملتنوعـ ض املختلفـ

سـتثمار والبنيـة التحتيـة املرتبطــة بقطاعـات الدولـة والــظ هـي أيضــا مرتبطــة        اال

الـك(، ومـن خـالل دراسـة     الصندوق اللييب لالستثمار الداخلي والتنميـة )امل بنشأة 

ــة للشــــركة نــــوجز بعــــض     ــا لتحلــــيالت القــــوائم املاليــ توظيفــــات األمــــوال وفقــ

 املالحظات واملؤشرات التالية:

ـــة     - ـــي أصــول وخصــوم املركــز املــالي للشركــ ـــو م 31/12/2017بلــز إمجالـ بنحــ

دينار وبالفـاض جزئـي عمـا ظهـر عليـه يف السـنوات املاليـة         (1,038,906,166)

حيــث نــتج هــذا الــتغري بالدرجــة األوس يف حجــم النقديــة املســتخدمة الســابقة 

والــظ أســتخدم جــزء مــن االلفــاض يف بعــض االصــول املاليــة منهــا املــدينون    

 والبعض األخر يف تغطية املصروفات املختلفة املتعلقة بنشاط الشركة.

يف  وساأل س املــال بالدرجــة املــوارد املاليــة املتمثلــة يف رأ  تاســتخدامتركــزت ا -

النقديــة احملــتفظ بهــا لــدى املصــارف يف حســابات جاريــة حتــف الطلــب ظهــرت  

حســابات مصــرفية، حيــث ظهــرت إمجاليهــا مــع نهايــة الســنة       (6)ضــمن عــدد 

مـــن %( 42)دينــار وهــي متثــل مــا نســبته      ( 422,952,363) ــو  م 2017املاليــة  

ارجي منـذ دفـع   صول، وتركزت معظمها لـدى املصـرف اللـييب اخلـ    إمجالي األ

ولــي يف متويــل مشــروعات الشــركة رأس املــال، ويــتم اســتخدامها بالدرجــة األ

 القائمة.  

كمــا تركــزت اســتخدامات األمــوال بالدرجــة الثانيــة يف تغطيــة االعتمــادات      -

يظهـر رصـيدها مـع نهايـة      املستندية املتعلقة بتنفيذ مشـاريع الشـركة والـظ   

وهــي متثــل مــا نســبته   دينــار (350,553,838) بنحــوم 31/12/2017الســنة املاليــة 

ل ، مـع العلـم بـأن القيمـة اإلمجاليـة الـظ فتحـف        مجالي األصـو من إ %(33.6)

اعتمـادات   ( 4) دوالر أمريكـي لعـدد   ( 430,138,308)عتمادات تقدر بنحو بها اال

مبــا فيهــا اعتمــاد إشــراف علــى مشــروع مركــب بنغــازي ، وال زالــف تظهــر قــيم  

ـــا ، ويرجـــع  متبقيـــة لكافـــة االعتمـــادات بـــالرغم مـــن   انتهـــاء صـــالحيتها مجيعـ
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بعضــها اس توقــف أعمــال التنفيــذ بســبب القــوة القــاهرة وأخــرى   أســباب انتهــاء

 تتعلق ببعض الصعوبات واملشاكل باملواقع املقام عليها تلك املشروعات . 

مــوال وعات حتــف التنفيــذ نســبة عاليــة مــن اســتخدامات األ شــكل رصــيد مشــر -

م 2017دينــار مــع نهايــة الســنة املاليــة    (161,786,881)والظــاهر رصــيده بنحــو  

مـن رأس املـال ،    %( 16) صول وبنسـبة  من إمجالي األ %(15.5)وبنسبة تصل 

مشروع منها ما س تنفيذه مع بدايـة أول سـنة    (19)حيث تضمنف القيمة عدد 

( 142,596,711)مشــروعات وبتكلفــة تقــدر بنحــو   (3)مــن النشــاط وذلــك بعــدد  

يع االخــرى منهــا مــا جـاءت مــن خــالل األيلولــة مــن جهــات  دينـار ، وبــاقي املشــار 

أخرى وس الصرف عليها هـي أيضــا مـن قبـل الشـركة ، مـع العلـم بـأن معظـم          

ــراف     ــاء ومبراحــــل خمتلفــــة وبتعاقــــدات مــــع أطــ املشــــروعات متوقفــــة اإلنشــ

 خارجية والظ منها :  

 مشروع تنفيذ جممع تطوير اإلداري اخلدمي ـ بنغازي.

 دوالر أمريكي. (307,188,275)تكلفة العقد 

 دوالر أمريكي. (51,935,887القيمة املدفوعة من العقد )

 %.17نسبة اإلجناز الكلية 

ــو  إمجـــالي املطالبـــات يف حالـــة اســـتئناف     (5,790,667)تنفيـــذ املشـــروع  ـ

 دوالر.

 مشروع قرية تطوير للسياحة واالستجمام صرباتة.

 دوالر. (61,123,275)قيمة العقد 

 أمريكي. دوالر (35,935,887)العقد  من املدفوعة القيمة

 %.32الكلية  اإلجناز نسبة

 (9,603,780)  ــو املشــروع تنفيــذ اســتئناف حالــة يف مبــدئيـا املطالبــات إمجــالي

 .دوالر أمريكي

  بنغازي-مشروع مركب تطوير التجاري الرتفيهي 

يعتـرب الوضـع احلـالي للعقـد حتـف       دوالر أمريكي (185,746,942) العقد قيمة -

إجراءات اإللغاء من قبل املالك، حيث س سداد دفعة مقدمة علـى العقـد بقيمـة    

ــة     (14,859,755) ــمان بقيمـــــ ــاب ضـــــ ــدار خطـــــ ــل إصـــــ ــي مقابـــــ دوالر أمريكـــــ

ــن         (17,592,124) ــزز مـ ــة ومعـ ــوك اخلارجيـ ــد البنـ ــن أحـ ــادر مـ ــييب صـ ــار لـ دينـ

ــأن خطــاب الضــمان منتهــ       ــم ب ــاري   مصــرف الوحــدة، مــع العل ي الصــالحية بت

ــف الشــركة املصــرف بتســييل قيمــة خطــاب الضــمان إال       م31/03/2017 وطالب

طر اس رفع دعوى قضائية أمـام احملـاكم خـالل    ضأنه ي تتم االستجابة مما أ

 م،2017العام 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

359 

 

تتكبـــد الشـــركة خســـارة ماليـــة مقابـــل املبـــالز الـــظ صـــرفف عليـــه والـــظ  قـــد  -

ــار لــييب، فضــال عــن    (14,810,929) ــو م 2017وصــلف قيمتهــا مــع نهايــة    دين

 .الدفعة املقدمة املدفوعة للجهة املنفذة

كما يالحـظ علـى أن الشـركة فتحـف اعتمـاد مسـتندي مقابـل عقـد إشـراف           -

دوالر أمريكـــي علـــى  ( 8,240,000)مـــع شـــركة إنرتتكنـــو اإليطاليـــة بقيمـــة     

تنفيـــذ املشـــروع املـــذكور باإلضافــــــــة الـــــى مشـــروع جممـــع اإلداري اخلـــدمي  

دوالر ( 7,557,212)الســــكين بنغــــازي، وأن القيمــــة املدفوعــــــــة منــــــــه تبلـــــــز      

  .أمريكي 

  هكتار: (76مساحة )مشروع منتجع تطوير للسياحة واالستجمام ـ تليل 

 دوالر أمريكي. (629,066,038)تبلز إمجالي قيمة العقد   -

 دوالر أمريكي.( 314,533,019)فتح اعتماد مستندي بقيمة   -

ي يــتم تقــديم أيــة ضــمانات علــى العقــد وي تســتكمل بــاقي اإلجــراءات والــظ      -

ويظهـر   هـذا  منها الدفعة املقدمة باستثناء االعتماد املفتون علـى ذمـة التعاقـد ،   

هــا وبتكلفــة وصــلف مــع نهايــة العــام   مــن بــني املشــروعات الــظ س الصــرف علي 

حيــث وصــلف العمولــة املصــرفية املتعلقــة     دينــار ،   ( 9,712,021)بنحــو  م2017

مـن إمجـالي تكلفـة    %( 96) دينـار أي بنسـبة   (9,347,855)بفتح االعتماد مبلـز  

، مــع العلــم بــأن م 2017املشــروع الظــاهرة بقائمــة املركــز املــالي يف نهايــة العــام  

أعمــال التنفيـــذ متثلـــف يف   فجــة للصـــعوبات الــظ واجهـــ  املشــروع متوقـــف نتي 

النزاع القائم مـع مـالك خـواص كمـا أن االعتمـاد املسـتندي انتهـف صـالحيته         

ــاري   ــداخلي    م 22/02/2013بتـ ــتثمار الـ ــندوق اللـــييب لالسـ ــو مملـــوك للصـ ، وهـ

 الشركة ما س صرفه على املشروع.والتنمية ، وبالتالي قد لسر إدارة 

 مشاريع اخرى

تظهر القوائم املاليـة للشـركة عـدت مبـالز حتـف مسـميات مشـاريع خمتلفـة          -

، مــع  متــف إجـراءات الصـرف عليهـا منــذ بدايـة النشـاط     مببـالز بسـيطة   أغلبهـا  

العلم بأن معظم هده املشـاريع غـري معقـرة باسـم الشـركة وأن أغلبهـا موثقـة        

قاريـة  مبوجـب شـهائد ع   باسم الصـندوق اللـييب لالسـتثمار الـداخلي والتنميـة     

وهــو اجلهــة املالكــة للشــركة ، كمــا أن الــبعض األخــر مــن املشــاريع توجــد بــه   

ــف يف قــرارات لصــي  صــادرة عــن         ــة متثل بعــض املســتندات املتعلقــة بامللكي

ــة      ــرى كالدولـ ــات أخـ ــم جهـ ــق باسـ ــر موثـ ــبعض األخـ ــاص والـ ــات االختصـ جهـ

 ، كما تبني من خالل متابعة الديوان بشأنها ما يلي : الليبية وغريها



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

360 

 

 ملساهماتا

تـنظم نشـاط االسـتثمار حيـث     أو خطة أو حتى ميزانية تقديريـة  ال توجد الئحة 

تركز حجم االسـتثمار بالدرجـة األوس علـى الـدخول يف مشـاريع عاليـة القيمـة        

مــن رأس املــال البــالز مليــار  %(81)وصــل بعضــها يف إبــرام تعاقــدات تصــل نســبتها  

 دينار وحتديدـا مشروع منتجع تليل السياحي.

( 2,895,000)بلغــف مســاهمات الشــركة يف الســنوات األوس مــن النشــاط  ــو     -

يف  %(60)مســاهمات وبنســب مســاهمة خمتلفــة ي تتجــاوز   (5)دينــار يف عــدد 

ـــة    ـــو م 2017رأس ماهلــا يف حــني ظهــرت القيمــة مــع نهايــ دينــار  (795,000) ـ

صـفية،  مساهمات حيث س شـطب مسـاهمتني بعـد اعتمـاد نتيجـة الت      (3) بعــدد

 وقد لوحظ بشأنها ما يلي:

شــــــركات حتــــــى تــــــاري  ( 5)شــــــركات مــــــن أصــــــل ( 4) س تصــــــفية عــــــدد -

، مـــــع العلـــــم بـــــأن نتـــــائج التصـــــفية ي تســـــتكمل بعـــــد لكافـــــة  م31/12/2017

الشــركات باســتثناء شــركة تطــوير الــربدي والــظ ظهــرت نتيجــة التصــفية     

دينـار لــييب خــالل الســنوات املاليــة  ( 58,986)متكبـدة خســارة ماليــة بلغــف  ــو  

الســـابقة ، كـــذلك األمـــر س االنتهـــاء مـــن إجـــراءات تصـــفية شـــركة تطـــوير  

للتنمية واالستشارات الفنية املشـرتكة وشـطبها مـن السـجل التجـاري خـالل       

وقــدمف نتــائج التصــفية وأثبتــف نتيجــة التصــفية بالــدفاتر يف       م 2017العــام 

ــام   ــة الع ــأن ا  م2017نهاي ــم ب ــدفوع     ، مــع العل ــد خســرت رأس ماهلــا امل لشــركة ق

دينــار باإلضــافة اس وجــود مديونيــة ململــة علــى    ( 300,000)بالكامــل البــالز  

ــدفاتر الشــركة والــظ ظهــرت نســبة حتمــل الشــركة يف       ماملســاه ــدة ب ة مقي

ــز    ــاقي قيمــة     (1,179,889)قيمــة خســارة الــدين مببل ــار ، يف حــني الزالــف ب دين

األجنيب مقابل أعمال تتعلـق بالشـركة    املديونية ململة على حصة الشريك

 . 

تفتقــر الشــركة اس وجــود ملفــات دوريــة ملســاهماتها بــإدارة االســتثمار حبيــث  -

تتضمن كافـة املعلومـات والبيانـات املتعلقـة بطبيعـة كـل مسـاهمة ونشـاطها         

طيلة فرتة االستثمار ومن أبرز ذلك قرار إنشاء املسـاهمة الصـادر مـن جملـس     

دراسة اجلدوى االقتصـادية هلـا، املراكـز املاليـة حتـى       إدارة الشركة وكذلك

تــاري  صــدور قــرارات التصــفية، تقــارير املتابعــة الدوريــة مــن قبــل الشــركة      

   حول سري نشاطها، ما يفيد وجود اية توزيعات عن األربان.

حتمــل الشــركة أعبـــاء ماليــة عاليـــة تتعلــق بـــدفع قيمــة عقـــد إ ــار مبنـــى        -

دينـــار وفقـــا ألخـــر عقـــد ( 9,392)ك بتكلفـــة مزاولـــة النشـــاط )طـــرابلس( وذلـــ

 م. 2009ويرجع تاري  استغالل املبنى منذ العام 
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حيـث  ي تقم الشـركة بإعـداد دراسـة فنيـة ماليـة للـديون املشـكوك يف حتصـيلها         

ــة الســنة   املس تقــدير  ــز  م2016خصــ  يف نهاي ــار ( 100,000)مببل وهــي قيمــة  دين

   .هها الشركةتتالءم مع املخاطر الظ تواجتقديرية ال 

 االصول الثابتة

قامف الشـركة باسـتبعاد بعـض االصـول الثابتـة املتمثلـة يف وسـائل النقـل خـالل          

 ،12)مبوجب قرارات صادرة عن جملس إدارة الشـركة أرقـام   م 2016السنة املالية 

ويالحـظ يف شـأن   ، سـيارة ( 33)ببيـع عـدد   م 2017لسـنة  ( 04)رقـم م، 2016لسنة ( 13

 ذلك ما يلي:

املبالغـة يف إقـدام الشـركة علــى اقتنـاء العـدد الكـبري مــن السـيارات وذلـك منــذ           -

ــى        أول ســنة مــن مباشــرة النشــاط ودون وجــود خطــط اســرتاتيجية مبنيــة عل

 ذلك.

بــالرغم مــن قيــام الشــركة يف التصــرف يف عــدد كــبري مــن الســيارات بــالبيع      -

 منهــا انتهــاء  كمــا س االشــارة باملالحظــة اســتنادا اس بعــض االعتبــارات والــظ    

ــاء الصــيانة واملصــاريف        ــة باإلضــافة اس حتمــل الشــركة أعب القيمــة الدفرتي

األخرى، إال أن ذلـك يالحـظ احلالـة اجليـدة ملعظـم تلـك السـيارات وأنهـا متـف          

صيانتها من خالل ما ظهر بنتائج اجلرد السابقة لسـنة البيـع وبالتـالي تظهـر     

 معظمها يف حالة جيدة.

عنــد قيـــام  م 2011ســيارات خـــالل العــام   (  7) لعــدد  يالحــظ فقــدان الشـــركة    -

االتصــال باللجنــة ثــورة الســابع عشــر مــن فربايــر س تســليمها لكــل مــن مكتــب  

ســيارات ، واللجنــة الشــعبية للحمايــة الوطنيــة عــدد  ( 5)عــدد الشــعبية العامــة 

معـزز سـيارة واحـدة وذلـك مبوجـب ملظـر موقـع        ( 32) سيارة واحـدة ، واللـواء  

ــا اســتنادا اس         مــع بعــض املــوظفني بالشــركة وبتعليمــات بعــض املســئولني به

ــايف قيمتهـــا          ــف تظهـــر صـ ــه ال زالـ ــع العلـــم بأنـ ــة الـــيهم ، مـ ــدات املوجهـ التهديـ

ــام     ــة العــ ــع نهايــ ــة مــ ــيد م 2017الدفرتيــ ــا   ( 419,524)برصــ ــون هلــ ــار ومكــ دينــ

تــــتمكن الشــــركة حتــــى تارخيــــه مــــن خمصــــ  بــــنفس القيمــــة ، هــــذا وي 

 ترجيعها ، وهي تعد من اخلسارة املؤكدة .

( 14)م 2017وصــلف عــدد القضــايا املرفوعــة مــن وعلــى الشــركة مــع نهايــة العــام      

مرفوعـــة مـــن  (6)قضـــية مرفوعـــة علـــى الشـــركة وعـــدد   (8)قضـــية منهـــا عـــدد  

دينارات الشركة على الغري، مع العلم بأن بعـض القضـايا علـى مبـالز مباليـني الـ      

مثـــل خطابـــات الضـــمان الصـــادرة عـــن مصـــارف خارجيـــة ومعـــززه مـــن مصـــارف 

ملليــة وحتديــدا مصــرف الوحــدة جــامع الصــقع ومنتهيــة الصــالحية بالكامــل       

 مقابل دفعات مقدمة على تنفيذ عقود مشاريع الشركة،  

 إعــداد يف تباشــر ي انهــا إال تنظيمــي، هيكــل بإعــداد الشــركة قيــام مــن بــالرغم

 وتقيــيم الرقابـة  إجـراءات  يف قصـورا  ذلـك  يعــد ممـا  بهـا  للعـاملني  الـوظيفي  املـالك 
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ــا االداء، ــوين اس اهليكــل يفتقــر كم  الركــائز أهــم مــن وهــي للمخــاطر إدارة تك

 أو االداريـــة العناصـــر بعـــض شـــغل يالحـــظالشـــركة، كمـــا  لنشـــاط االساســـية

   .العلمية واختصاصاتهم تتماشى ال لوظائف الفنية

 االقتصادي واالجتماعيوق األمناء صند
اللجنــة الشــعبية   صــندوق اإلمنــاء االقتصــادي واالجتمــاعي مبوجــب قــرار     ئنشــأو

ات مـن ذات اجلهـة   قرارعدة مبوجب  واعيد تنظيمهم، 2006لسنة ( 18)رقم العامة 

 (429) والـذي أعـاد العمـل بـالقرار    م، 2013لسنة ( 425)إس أن أستقر العمل بالقرار 

 م.09/07/2008ميالدية الصادر بتاري   2008لسنة 

يتمتــــع املشــــار أليــــه يعتــــرب الصــــندوق صــــندوقا اســــتثماريـا و  429ووفقــــا لقــــرار 

ــتقلة    ــة املسـ ــة املاليـ ــة والذمـ ــية االعتباريـ ــدف إس يو، بالشخصـ ــتثمارهـ ــوال  اسـ أمـ

 .املستفيدين املخصصة من برنامج توزيع الثروة

ــاء الـــذي يتكـــون     تـــدار اجلمعيـــة العموميـــة للصـــندوق مـــن خـــالل جملـــس األمنـ

 2017لســنة ( 927)الرئاســي حبكومــة الوفــاق الــوطين رقــم    سقــرار اجمللــمبوجــب 

   -من: م، 10/10/2017بتاري  

 الصفة البيان

 رئيسا وزراءـــس الـــرئيس جمل 

 عضوـا وزير التخطيط 

 عضوـا ةـــوزير املالي 

 عضوـا وزير االقتصاد والصناعة  

 عضوـا نائب ملافظ مصرف ليبيا املركزي

 عضوـا ل ــــل والتأهيـــل وزارة العمـــوكي 

 عضوـا ل وزارة الشؤون االجتماعية ـــوكي 
 

 1/2017ويدير الصندوق جملس االدارة املشكل مبوجب قـرار جملـس االمنـاء رقـم     

 -على النحو التالي:  م،23/11/2017بتاري  

 الصفة البيان

 جملس اإلدارة رئيس ط س ي ن

 ومدير عام عضوـا ص ي ع

 عضوـا ز ا ع م

 عضوـا ر و أ

 عضوـا ن إ س

 عضوـا أم ع

 عضوـا أم أ ب
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ا أتــيح حــ  والتقيــيم ألعمــال الصــندوق ووفقـــا ملــونــورد فيمــا يلــي اهــم نتــائج الف

 -للديوان من بيانات: 

 -اإلطار التشريعي ونظم احلوكمة: 

ضــــعف االســــاس التشــــريعي للصــــندوق، حيــــث ي ينشــــأ الصــــندوق بقــــانون    -

كمشروع اقتصـادي واسـرتاتيجي يهـم طائفـة كـبرية مـن اجملتمـع اللـييب، اذ         

ــادر عـــن الســـلطة     ــار اليـــه والصـ ــائه مـــن خـــالل القـــرار املشـ س االكتفـــاء بإنشـ

 التنفيذية.  

حيث أعيد تنظيمـه بسـبعة قـرارات كـان     تعرض الصندوق لفوضى تشريعية  -

ملصلتها غياب االستقرار التشريعي، الذي غالبـا ما يـؤدي إس انتهـاء املؤسسـة    

االقتصــادية دون أن تــدرك اجلهــات املعنيــة حجــم اخلســائر املرتتبــة عليهــا إال     

ــل لــوحظ أيضـــا عــدم كفايــة القــرارات وعجزهــا علــى أن          بعــد فــوات األوان ب

 .مناسبـا إلداء اقتصادي أمثل تكون إطارـا تشريعيـا

ــة       - ــر ميزانيـ ــع آخـ ــث ترجـ ــة حيـ ــوائم املاليـ ــة القـ ــندوق يف إحالـ ــأخر إدارة الصـ تـ

أيـــة ميزانيـــة    علـــى الـــديوان  يصـــادق ميالديـــة وي   2009معتمـــدة إس ســـنة  

 للصندوق.

االخـالل مببـدأ   خـرق قاعـدة االجـر مقابـل العمـل وترسـي  مفهـوم االتكاليـة، و         -

اذ س حتديـــد العـــدد املســـتهدف مـــن توزيعـــات  نني، العدالـــة بـــني مجيـــع املـــواط 

 الصندوق بطريقة ال تعكس واقع احلال بصورة موضوعية.  

العمـل بقـرار    ةإعـاد والقاضـي ب  م( 2013/ 425)صدور قرار جملس الوزراء رقـم   -

املشـار اليـه دون أي تعـديل او اضـافة،      (2008/ 429)رقم  اللجنة الشعبية العامة

عديــد مــن جوانــب ويتضــمن الصــندوق اللــيب متطلبــات ال يرغــم ان هــذا القــرار 

 - :اهمهاالقصور 

        عدم حتديد عـدد اجتماعـات جملـس االدارة اخلـاص بالصـندوق، وكـذلك

 صالحيات املدير العام وعدم الفصل بينه وبني رئيس جملس االدارة.

    تعـــارض اإلطـــار القـــانوني للصـــندوق مـــع عـــدد مـــن مـــواد قـــانون النشـــاط

ــادة    ــائق   382التجــاري وهــي )امل ــادة – املتعلقــة بإصــدار الوث املتعلقــة  (387)امل

املتعلقـة   ( 393) املـادة  -املتعلقة مبـدير االسـتثمار   388املادة  -مبجلس االدارة 

 بانقضاء الصندوق(.

 .اغفال التطرق اس جلنة املراقبة شكال وتنظيما 

      ان النظــام االساســي للصــندوق ومبوجــب قــرار جملــس الــوزراء املشــار اليــه

 رب يف حكم العدم.يعت

ــل للح  - ــداد دليـ ــي يف إعـ ــة   وكالرتاخـ ــائف القياديـ ــئوليات الوظـ ــح مسـ ــة يوضـ مـ

أنظمــة والتنفيذيــة للصــندوق ومبــا ال حيــدثس ازدواجيــة يف االداء او اخــالل يف   

 .الضبط الداخلي بالصندوقالرقابة و
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ال  والــظ بــدونها ،اللــوائح املنظمــة لعمــل الصــندوق  االهمــال يف اعــداد واعتمــاد  -

، الالئحـــة لالئحـــة االداريـــةضـــبط االعمـــال وحوكمتهـــا ومـــن ذلـــك: ا  نميكـــ

الئحـة التـدريب وااليفـاد يف املهمـات      الئحة االستثمار، الئحـة املخـازن،   ،املالية

 .والئحة املشرتيات واملخازن خلدماتوالئحة اجلزاءات وا ،الرمسية

ـــ  - ة عـــدم قيـــام الصـــندوق باعتمـــاد امليزانيـــة التقديريـــة مـــن اجلمعيـــة العمومي

 م. 2017خالل سنة 

عــن املــؤمتر الــوطين العــام   م 2013لســنة ( 25)بــالرغم مــن صــدور قــانون رقــم    -

والـــظ تـــن  املـــادة الثالثـــة منـــه علـــى  ميـــد برنـــامج توزيـــع الثـــروة مـــن           

م إال أن الصــندوق ي يتقيــد بتطبيــق القــرار وأســتمر يف برنــامج     01/10/2013

 التوزيع.

إنشـــاء  لصـــندوق معتمـــد منـــذل عـــدم وجـــود مـــالك وظيفـــي وهيكـــل تنظيمـــي -

 .وحتى تارخيهم 2006يف سنة  الصندوق

، عـالوة علـى عـدم    يف اداء الـدور املنـاط بـه   قصور دور مكتـب املراجعـة الداخليـة     -

 .نتائج عمل املكتب خالل الفرتةإعداد تقارير دورية عن 

ــدم - ــاد عـ ــة ل  اعتمـ ــة التقديريـ ــة  لامليزانيـ ــنة املاليـ ــة    م2017سـ ــل اجلمعيـ ــن قبـ مـ

املقارنــات  مــن خــالل إجــراء االمــر الــذي يضــيع فــرص تقيــيم االداء   العموميــة 

 .معاجلتهاو وحتديد اال رافات

ــام إدارة   - ــة التابعــة امللصــندوق بإعــداد تقــارير   باتابعــة املعــدم قي أداء  عــندوري

ات ادقإجــــراء املصــــ عــــالوة علــــى القصــــور يف، الشــــركات القابضــــة والتابعــــة

الالزمـــة مـــع الشـــركات التابعـــة والقابضـــة للتحقـــق مـــن صـــحة واملطابقـــات 

 االرصدة.

فضـال  م 2009عـام  للاملاليـة  قـوائم  ال ديوان عـن الـ  الرد على مالحظـات  يف تأخرال -

م، (2016- 2010)تأخر يف إحالة القـوائم املاليـة املعـدة عـن السـنوات املاليـة       عن ال

اعتمــاد اي قــوائم ماليــة للصــندوق مــن قبــل الــديوان  االشــارة اس عــدم  و ــدر

 تارخيه.حتى 

 األداء املالي )كفاءة استخدام األموال املتاحة(:

دينـار مـن أصـل     (300,000) الظاهر حبسابات الصندوق بلـز و دفوعرأس املال امل -

ــه   ــار مكتتــب في ــز  ، مليــون دين مجــالي حقــوق امللكيــة وفقـــا لســجالت    إكمــا بل

 -: ينار وفقا ملا يليد( 14,268,639,071) و م 31/12/2017الصندوق يف 
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 القيمة البيان

 10,582,630,000 محلة الوثائق االستثمارية

 3,685,709,071 واردــــــــــــــــــامل

 300,000 املدفوعرأس مال 

 14,268,639,071 اليـــــــــــاالمج

 

 

ــف  - ــندوق  بلغـ ــتثمارات الصـ ــة اسـ ــة  قيمـ ــدره   م31/12/2017يف الداخليـ ــز وقـ مبلـ

حســب املثبــف بســجالت الصــندوق موزعــة علــى أربــع     دينــار( 7,587,339,375)

ملــا وفقــا شــركة تابعــة للصــندوق بشــكل مباشــر،  (32)ة وعــدد شــركات قابضــ

 يلي:

 رأس املال املدفوع راس املال املخص  البيان
عدد 

 الشركات

 22 2,323,094,773 3,000,000,000 اإلمناء لالستثمارات السياحية والعقارية القابضة

 67 1,382,562,171 1,500,000,000 الليبية للتنمية واالستثمار القابضة

 16 675,863,133 1,000,000,000 اإلمناء لالستثمارات الصناعية واخلدمية القابضة

 2 191,306,500 1,660,000,000 اإلمناء لالستثمارات املالية القابضة

 32 3,014,512,798 3,205,958,016 تابعة للصندوق استثمارات مباشرة

 139 7,587,339,375 10,365,958,016 اإلمجالي

 

 -: حيث يالحظ

  املاليـة اجملمعـة للشـركات القابضـة، االمـر الـذي يظهـر        عدم اعداد القوائم

 ضعف الرقابة واملتابعة على الشركات التابعة واملساهمات.

 شـأنها  مـن  فنيـه  دراسـات  وجـود  وعـدم  ماليـة  سائرخل الشركات اغلب تكبد 

 .هاخسائر من التقليل أو أوضاعها معاجلة

  واالســـتثمار لتنميـــة لالشـــركات التابعـــة للشـــركة الليبيـــة وجـــود بعـــض

 واضــحة او اســرتاتيجيةوجــود رؤيــة القابضــة ي تباشــر نشــاطها، مــع عــدم 

 لنشاطها املستقبلي.

   ــدد ــود عـــ ــر( 4)وجـــ ــاء   شـــ ــة لشـــــركة االمنـــ ــفية تابعـــ ــف التصـــ كات حتـــ

لالســتثمارات الصــناعية واخلدميــة القابضــة حيــث بلغــف قيمــة املســاهمات 

 كانــف نتيجـة هــده املســاهمات خسـارة تزيــد عــن  مليــون دوالر، ( 160) افيهـ 

 من قيمة املساهمات.%( 60)مليون دوالر، ومبا يتجاوز  (100)

  تتمثـل  عـن طريـق الشـركة املاليـة القابضـة       أغلب املسـاهمات الـظ تـدار   ان

يف مساهمات باملصارف احمللية، وهـي حتقـق فـائض نشـاط قـد ميكنهـا مـن        

 االستمرار باعتبار طبيعة القطاع.

 باســتثمار مبلــز وقــدره م، 2007قــام الصــندوق خــالل النصــف االول مــن العــام    -

ظــة يف ملف (13)مليــار دوالر أمريكــي يف مؤسســات دوليــة وتوزيعهــا بــني     (2)
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وكانــف مــدة العقــود الزمنيــة جلميــع احملــافظ االســتثمارية   أســهم وســندات، 

 -سنوات، حيث يالحظ:   س

   ملـــــافظ اســـــتثمارية قيمتهـــــا  ثـــــالثس تســـــييل عـــــدد م، 2010يف ســـــنة

ــ ــي  (350)ـرية الدفتـ ــالي قـــدره   مليـــون دوالر أمريكـ ( 24,4)، وبفـــائض امجـ

 .مليون دينار تقريبا

  ــنة ــف م، 2011يف ســ ــي قامــ ــة التســ ــس   رياللجنــ ــل اجمللــ ــن قبــ ــكلة مــ ية املشــ

ــدد     ــييل عــ ــرف وتســ ــالي بالتصــ ــتثمارية  ( 2)االنتقــ ــة اســ ــا ملفظــ قيمتهــ

 مليون دوالر أمريكي.( 80) و خبسارة مليون دوالر، و( 350)الدفرتية 

  تســييلم انتهــف املــدة الزمنيــة للمحــافظ املتبقيــة، حيــث ثــ م، 2012يف ســنة 

مليـون دوالر أمريكـي   ( 500)الدفرتيـة   قيمتهـا ملافظ استثمارية  (3)عدد 

مليـون دوالر امريكـي، ورغـم اخلسـائر     ( 186)امجالية بلغف  ـو  سائر وخب

نتيجــة تســييل احملــافظ فقــد س اســتهالك اغلــب القيمــة لســداد        املتكبــدة 

 ميالدية. 2012/ 10 – 9التوزيعات النقدية ألصحاب احملافظ عن شهري 

 قيمتهمـــا الدفرتيـــة  ملفظـــتني  م، س تســـييل2014 – 2013ســـنظ  خـــالل

 مليون دوالر امريكي. (61.8) و خبسائر بلغف مليون دوالر، و( 300)

 فومن ذلك يتبني ان خسائر الصندوق مـن وراء تسـييل هـذه االسـتثمارات بلغـ     

ــ ــي  (328)و ـ ــ ــون دوالر امريكــ ــاذمليــ ــد   ، دون الــ ــاه حتديــ ــراءات  ــ أي اجــ

 وتوقيف تسييلها.احملافظ وقرار ار املسئولني عن اختي

ثـــالث ملـــافظ  ،يبلـــز عـــدد احملـــافظ االســـتثمارية اخلارجيـــة القائمـــة حاليـــا -

يبيـة  لاملؤسسـة ال  تشرف علـى ادارتهـا  بقيمة امجالية تبلز نصف مليار دوالر، و

 لالستثمار حيث يالحظ:

       ان املؤسسة ورغم اشرافها على احملـافظ القائمـة، اال انهـا أخلـف مسـئوليتها

ظ واقتصــار دورهــا علــى مســاعدة الصــندوق يف االشــراف عـن اختيــار احملــاف 

ــن     ــمانة للقـــرض املقـــدم مـ ــار هـــذه احملـــافظ ضـ علـــى إدارة احملـــافظ باعتبـ

دوالر وي يســـــدد بعـــــد رغـــــم  (مليـــــون500)املؤسســـــة للصـــــندوق بقيمـــــة 

 م(.2011)استحقاقه مند 

      عالوة على إشراف املؤسسة املشار إليه يـتم اسـتخدام الشخصـية القانونيـة

اللييب اخلارجي واالسـم التجـاري للمصـرف يف القطـاع املصـريف       للمصرف

 %(. 0.0156)العاملي للتداول هذه احملافظ مقابل نسبة 

     ــوفر يف ــافظ، اذ ال تتـ ــة احملـ ــندوق ملتابعـ ــة بالصـ ــاب أي دور إلدارة املتابعـ غيـ

   اإلدارة أي بيانات ملدثة عن احملافظ.
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 - ايرادات الصندوق:

ــرادات الصــندوق مــن     - ــى   بلغــف إي ــاري  انشــائه وحت  (2,1) ــو  م،31/12/2017ت

 -وبيانها التي: مليار دينار 

 قيمة اإليرادات)د.ل( السنة قيمة اإليرادات)د.ل( السنة

2007 608,139,767  2013  21,387,666 

2008 723,807,109  2014 8,322,092 

2009 153,871,948  2015 5,050,126 

2010 347,188,953  2016 1,691,297 

2011 60,162,657  2017 2,432,102 

 2,100,042,946  اإلجمالي  167,949,225 2012
 

يوضح مصادر إيـرادات الصـندوق خـالل السـنوات املشـار       والشكل البياني التالي -

 -اليها: 

 

 

الســنوات  خــالل وخاصــةقيمــة االيــرادات مــن ســنة إس آخــري،   تــدني الحــظي  -

خــالل العــام  مليــون دينــار (2,4)ي تتجــاوز مبلــز  حيــث م،2012الالحقــة للعــام 

حتصـيل  يف متابعتهـا و القصـور  ، وكل ذلك نتيجة فشـل االسـتثمارات و  م2017

 لشركات القابضة والتابعة للصندوق.غلب األ يراداتإلا

7% 

26% 

7% 
35% 

9% 

17% 

 2013حتى  2007من  مصادر اإليرادات

 إيراد مساهمة المصارف

 إيراد مساهمة لبيانا والمدار

 إيراد مساهمات الشركات

 أرباح رأس مالية

 إيرادات أخرى

 فوائد و ودائع
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 :وزيعات النقدية على حساب العوائدالت

إنشـائه   منـذ على حساب عوائد احملـافظ االسـتثمارية   النقدية زيعات وبلغف الت -

ــدره مب م31/12/2017حتـــى و ــز وقـ ــالي  ( 7,311,834,537)لـ ــار واجلـــدول التـ دينـ

 يوضح قيمة التوزيعات:

 )د.ل(قيمة التوزيعات  السنة )د.ل(قيمة التوزيعات  السنة

2007 512,699,565 2013 1,108,950,949 

2008 682,052,546 2014 305,181,885 

2009 1,010,115,600 2015 94,231,050 

2010 1,130,951,043 2016 1,538,040 

2011 1,084,059,410 2017 112,500 

2012 1,381,941,947 
 7,311,834,537 االمجالي

  

ء ومــن خـــالل متابعــة حركـــة التوزيعــات واإليـــرادات احملققــة مـــن تــاري  إنشـــا      

يالحظ اعتماد الصـندوق يف توزيعاتـه علـى تسـييل     م 31/12/2017حتى الصندوق و

 -احملافظ واستهالك راس املال، ويتبني ذلك من خالل: 

تقــــدر نســــبة ارتفــــاع قيمــــة التوزيعــــات مقارنــــة بــــاإليرادات احملققــــة حيــــث    -

 %(. 348)بــ  إس االيرادات التوزيعات

وارد مقارنـة بـامل   31/12/2017تقدر التوزيعات من تاري  نشأة الصـندوق وحتـى    -

 تقريبا. %( 51)نسبة امجالي حقوق امللكية( باملالية )

ابــرم الصــندوق مــع الشــركة الليبيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات القابضــة    -

اتفاقية تـن  علـى دفـع مليـار دينـار مـن الصـندوق علـى          م28/06/2007بتاري  

ــار للصــندوق  ( مليــون 123)ع ان تلتــزم الشــركة الليبيــة لالتصــاالت بــدف    دين

ــســـنو ــادل يا مبـ ــت % 12.5ا يعـ ــز املسـ ــة  مـــن املبلـ ــدة االتفاقيـ  ( 5) ثمر وكانـــف مـ

حيــث بلغــف القيمــة املســتحقة للصــندوق وي   م31/12/2012إس نهايــة ســنوات 

 د.ل. مليون(139تدفع حتى تارخيه )

ســداد قــرض  وعجــزه عــن  ، االلتزامــات القائمــة علــى الصــندوق   ارتفــاع حجــم  -

أخــرى لفــرتة  همتديــدالســتثمار والفوائــد املرتتبــة عليــه، او   املؤسســة الليبيــة ل 

ــة    ــث بلــز قيمتــه احلالي االلتزامــات مليــون د.ل، عــالوة علــى    (622,5)  ــو حي

مليــون دينــار ويــتم  (122)  ــو بلــزمب القائمــة علــى الصــندوقاملاليــة االخــرى 

 .مالية سابقةترحيلها منذ سنوات 

 الرقابة الداخلية

ومالك وظيفي وتوصـيف إداري معتمـد منـذ إنشـاء      عدم وجود هيكل تنظيمي -

ــة       2006الصــندوق يف ســنة   ــة واملالي ــوائح اإلداري ــتم اصــدار الل م وكــذلك ي ي
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املنظمـة لعمــل الصــندوق وعلــى الــرغم مـن مالحظــات الــديوان الســابقة والــظ   

 ي يتم األخذ بها.

قصـــور دور مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة بإعــــداد تقـــارير شـــهرية عـــن نشــــاط         -

دوق ملختلــف اإلدارات واالقســام بالصــندوق وعرضــها علــى اإلدارة العليــا   الصــن

 لالسرتشاد بها يف الاد القرارات الظ ترفع من أداء الصندوق.

توسع رئيس جملس اإلدارة واملـدير العـام يف املصـروفات العموميـة متمثلـة يف       -

 (470,000)مصروفات عالوات السفر واملبيـف حيـث بلغـف قيمتهـا مبلـز وقـدره       

، أي م2017ألف دينار خالل النصـف األخـري فقـط مـن سـنة       أربعمائة وسبعون

نتـــائج  أيمـــن إمجـــالي املصـــروفات العموميـــة دون تقـــديم   %(36) لمـــا يعـــاد

 ملموسة ترقى بعمل الصندوق.

ــندوق      - ــارج الصـ ــلمة خـ ــيارات مسـ ــود سـ ــا دونوجـ ــن  ، ترجيعهـ ــال عـ ــود فضـ وجـ

 دون معاجلة.سيارات مسروقة ومازالف قيمتها تظهر يف بند االصول 

 (11)منهــا  ،حســاب (14)عــدد صــندوق الاحلســابات املصــرفية اخلاصــة ب بلغــف   -

 حسابات بالعملة الصعبة، حيث يالحظ: (3) حساب بالعملة احمللية وعدد

  دون تسوية.رحلة املظهور العديد من املعلقات املصرفية 

  املخولني.عات من توقيمذكرات التسوية بعدم تعزيز 

     ظهور العديد من احلسابات املصرفية للصندوق لـبعض املصـارف ألرصـدة

 دائنة ومرحلة من سنوات مالية سابقة.

      ــر ــرفية األمـ ــابات املصـ ــات باحلسـ ــة املعلقـ ــندوق يف متابعـ ــور إدارة الصـ قصـ

 الذي أدى إلي تركمها وترحيلها من سنة إس أخرى.

املكافــآت املاليــة للجــان املشــكلة مبوجــب قــرارات صــادرة عــن  التوســع يف صــرف  -

ميالديــة، حيــث  2017رئــيس جملــس اإلدارة خــالل النصــف األخــري مــن ســنة   

تبني بأن القرارات الصادرة ي حتدد تـاري  نهايـة عمـل اللجـان واالسـتمرار يف      

 لسـنة  (2)ة تقـارير ومنهـا علـى سـبيل املثـال القـرار رقـم        أيـ املكافآت دون تقديم 

 دينار  ( 379,801)ميالدية، حيث بلغف قيمة تلك املكافآت مبلز وقدره  2012

 الستثمارات ا

يعــاني الصــندوق مــن ســوء ادارة االســتثمارات حيــث يتكبــد خســائر باهضــه بســبب   

القرارات غري الرشـيدة الـظ تتخـذ مـن قبـل القـائمني علـى الصـندوق دون دراسـة          

د تـبني انتهـاج جملـس االدارة اجلديـد     جدوى أو لعدم االهتمام وضعف املتابعـة، قـ  

الــذي ي ميضــي علــى تكليفــه بضــعة أشــهر بــذات املســلك الــذي انتهجــه اســالفه        

 باجملازفة بأموال الصندوق يف استثمارات دون جدوى ومن أمثلة ذلك ما يلي:

تــبني قيــام جملــس إدارة الصــندوق بإصــدار قــرارين بشــأن تأســيس شــركتني    -

 -وهما على النحو التالي: 
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     الصــــادر بتــــاري    م 2017لســــنة   (7)قــــرار جملــــس إدارة الصــــندوق رقــــم

بشــأن االذن بتأســيس شــركة يف جمــال املقــاوالت والتطــوير    م04/10/2017

   مليون دينار ومقرها مبدينة بنغازي.( 5)العقاري برأس مال 

     الصــــادر بتــــاري     م2017لســــنة  ( 8)قــــرار جملــــس إدارة الصــــندوق رقــــم

تأســيس شــركة مشــرتكة لتقــديم اخلــدمات    ذن ببشــأن اإل م04/10/2017

مليــون يــورو   (3)اللوجســتية واإلداريــة والقانونيــة بــرأس مــال ال يتجــاوز    

ومقرهــا تركيــا، والــذي تــبني فيمــا بعــد بعــدم مشــروعيتهما وذلــك بعــد          

 التحقق من االوراق واملستندات املطلوبة من الصندوق.  

مليــار دوالر،  (2) هقــام الصــندوق باســتثمار مبلــز علــى شــكل حــوافظ مــا قيمتــ   -

يف مؤسسـات دوليـة حيـث مـا      م،2014إس غايـة   م2007منذ فرتة انشاؤه يف سنة 

إال أن الصندوق قـد تكبـد خسـائر    دوالر  (1,195,837)س تسييله من ذلك املبلز 

دوالر، وهـذا راجـع إس ضـعف    ( 304,162) همن تلك االستثمارات بلغف ما قيمت

 ستثمار بالصندوق.ة االاإلدارات واخلربات املالية إلدار

( 32)تقصري إدارة الصـندوق يف متابعـة الشـركات القابضـة والتابعـة وعـددها        -

شــــركة بشــــكل فعــــال ليــــتمكن مــــن الوقــــوف علــــى الوضــــع املــــالي لتلــــك          

االستثمارات نظـرـا لعـدم وجـود قاعـدة بيانـات ماليـة وإداريـة لتلـك الشـركات          

 بالصندوق.

كافــة االســتثمارات وحتديــد مــدى    عــدم قيــام إدارة الصــندوق بإعــادة تقيــيم   -

اجلـــدوى االقتصـــادية باإلضـــافة إس عـــدم وجـــود مطابقـــات ومصـــادقات بـــني   

 الصندوق والشركات العامة والقابضة.

ــركات        - ــب الشـ ــن أغلـ ــرادات مـ ــيل إيـ ــة حتصـ ــندوق يف متابعـ ــور إدارة الصـ قصـ

القابضـــة والشـــركات التابعـــة املســـاهم فيهـــا ولـــوحظ هـــذا مـــن خـــالل تـــدني   

 723م مبلــز  2008دوق مــن ســنة ألخــرى حيــث كانــف يف ســنة   إيــرادات الصــن

 دينار. (2,432,102)م  2017مليون وسنة 

 االلتزامات واملستحقات

تنـــامي االلتزامـــات القائمـــة علـــى الصـــندوق منهـــا أمانـــات لآلخـــرين بالـــدينار   -

دينار متثل قيمة تعليـة بعـض توزيعـات احملـافظ      (111,670,858)اللييب مببلز 

االستثمارية وال تزال معلقة وحسابات املصارف والتزامات مـن سـنوات سـابقة    

ــا نســبته       ( 829,027,828)حبــدود  ــار ويشــكل قــرض املؤسســة لالســتثمار م دين

 -نورد يف شانها ما يلي:  %( 60)

  ثمار والفوائـد  عجز إدارة الصندوق عن سداد قرض املؤسسة الليبية لالسـت

 مليون دوالر. 500املرتتبة عليه البالز 
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     عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته  اه غـريه وال يوجـد مصـادقات

 ومطابقات مع تلك اجلهات.

           الرتاخي يف تسـوية املعلقـات )أمانـات لألخـرين( علمـا بانهـا ترحـل مـن سـنة

 .إس أخرى

ــاع   - ــتم إرجـ ــحاب املعا  (4598)ي يـ ــة ألصـ ــة   ملفظـ ــية والتقاعديـ ــات األساسـ شـ

وال زالف باسـم أصـحابها يف صـندوق األمنـاء      م2013لسنة ( 4)حسب قرار رقم 

األمـــر الـــذي يرتتـــب عليـــه رفـــع دعـــاوي مـــن أصـــحاب احملـــافظ بتســـييل قـــيم  

 احملافظ.

 :التأخر يف اسرتجاع املبالز املستحقة من الغري والظ منها -

 28        ــار مــن قبــل شــركة الكرامييــة املســاهمة لــ  مــا يســمى مليــون دين

 بالرفاق وهي استثمار هلذه اجملموعة.

  139     مليــون دينـــار مـــن قبــل الشـــركة الليبيـــة لالتصــاالت مبوجـــب عقـــد

 اتفاق.

ــافظ      - ــايا تســــييل أمــــوال احملــ ــايا خاصــــة قضــ ظهــــور عــــدد كــــبري مــــن القضــ

 -: لدعاوى كما يلياالستثمارية برنامج توزيع الثروة وبيان هذه ا

 العـــــدد البيـــــــــــان

 304 دعوة قضائية بشأن تسييل قيمة ملفظة

 154 دوالر 5000دعوة قضائية بشأن 
 51 دعوة قضائية خمتلفة ضد الصندوق

 

 :اخلالصة

صــندوق اإلمنــاء االقتصــادي     اجلــهاالســرتاتيجي الــذي أنشــئ مــن    دف اهلــ رغــم  

ــاعي، واملتمثـــل يف  ــتثمارواالجتمـ ــتفيدين اسـ ــوال املسـ ــامج   أمـ ــة مـــن برنـ املخصصـ

، اال انـــه يظـــل قاصـــرا عـــن حتقيـــق هـــذا اهلـــدف وتقلـــ  دوره اس  توزيـــع الثـــروة

ــوله      ــندوق مــــن خــــالل تســــييل اصــ ــة لــــدى الصــ ــالز املتاحــ ــع للمبــ خزينــــة توزيــ

 واستثماراته، وحتى يف هذا الدور فان الصندوق يواجه مشاكل اهمها:

ملفظــة ألصــحاب املعاشــات االساســية والتضــامنية  ( 4598)إرجــاع عــدد عــدم  -

ف باســم أصــحابها يف  ميالديــة وال زالــ  2013لســنة  4حســب نــ  القــرار رقــم   

ه رفــع دعــاوى مــن اصــحاب احملــافظ صــندوق اإلمنــاء، االمــر الــذي يرتتــب عليــ 

 بتسييل قيمة احملافظ.

ملفظـــــة موقوفـــــة ألســـــباب متعـــــددة، والرتاخـــــي يف   ( 50134)وجـــــود عـــــدد  -

   معاجلتها.
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 ة تشجيع االستثمار وشؤون اخلصخصةهيئ
 تبني التالي: م2017من خالل مراجعة اهليئة عن العام 

التأخر يف إعداد واعتماد املالك الوظيفي بالرغم من اعتمـاد اهليكـل التنظيمـي     -

لسـنة  ( 89) م  مبوجب قـرار اللجنـة الشـعبية العامـة سـابقا رقـم       22/2/2005يف 

 م.  2005

 ة مبسك سجل خاص باألصول .عدم قيام إدارة اهليئ -

قصــور إدارة اهليئــة يف متابعــة الســيارات املســلمة ألشــخاص انتهــف عالقــتهم       -

 الوظيفية باهليئة باعتبارها من األصول الثابتة .

ــض        - ــود بعـ ــدم وجـ ــي عـ ــافة إلـ ــة ، باإلضـ ــدفعات املقدمـ ــجل الـ ــيد سـ ــدم ترصـ عـ

 البيانات باخلصوص وقفله من قبل املوظف املخت  .

ويضــــات املاليــــة للهيئــــة خــــالل الســــنة املاليــــة املنتهيــــة يف   بلغــــف مجلــــة التف -

ــدره م   31/12/2017 ــز وقـ ــة    (  6,000,000)  مبلـ ــالي قيمـ ــز إمجـ ــا بلـ ــار كمـ دينـ

ــة املصــروفات الفعليــة لــذات     (   3,959,497احلــواالت ) ــار  ، فيمــا بلغــف مجل دين

 دينار ، والبيان التالي يوضح ذلك :  ( 4,266,130) السنة مبلز وقدره 

 البيـــــــان
االعتماد املفوض 

 به
 املسيل

املصروف 

 الفعلي
 الرصيد

نسبة 

 اال راف

 %12 533,870 3,866,130 3,559,500 4,400,000 الباب األول
 %75 1,200,000 400,000 399,997.95 1,600,000 الباب الثاني
 %28 1,733,870 4,266,130 3,959,497  6,000,000 اإلمجــــــالي

 

كما تضمن الباب الثـاني مسـتحقات الشـركات واملصـانع املتعثـرة عـن الفـرتة         -

مصــنع وشــركة واحملالــة مــن   ( 18)لعــدد  م 30/9/2017إس   م 2017/ 1/1مــن 

 اخلزانة العامة وفق البيان التالي  :

 الرصيد املصروف املسيل البيـــــــان
 342,789 6,348,414 7,252,685 حوالة  مرتبات

 83,110 7,552,580 8,257,562 مرتباتحوالة  
 425,900 13,900,995 15,510,248 اإلمجــــــالي

 

 بعض املالحظات نوردها  :ف ومن خالل أعمال الفح  واملراجعة تكشف

  (99) ضعف التعزيز املستندي لـبعض  اذونـات  الصـرف باملخالفـة لـن  املـادة         -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن  

حتميل بعض بنود امليزانية مبصروفات ال لصـها وليسـف ذات طبيعـة البنـد        -

الذي خصمف منه األمر الذي يؤدى اس اظهـار املصـروفات علـى غـري حقيقتهـا      

 من قانون النظام املالي للدولة . (10)باملخالفة لن  املادة 
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صــرف مبــالز مقابــل اصــدار تــذاكر ســفر وحتميــل مصــروفات علــي ميزانيــة   -

ال تــربطهم  عالقــة ذين فنــادق لــبعض األشــخاص الــ القامــة  باالنظــري  اهليئــة

 -:  وظيفية باهليئة  وليسوا من ضمن الكادر الوظيفي منهم

 البيان القيمة االسم
 م .ع .  

 اقامة بفندق هارون دينار121 

 اقامة بفندق هارون دينار 1173 أ.ع .ع

 بقرية املغرب العربيا ار شقة لوزير االقتصاد  دينار 7000 ن. ف .ع

 قيمة عالوة سفر ومبيف لوزير االقتصاد مقابل سفره لتونس  دينار  1156 ن .ف .ع

 

 عدم إخضاع بعـض أذونـات الصـرف لضـريبة الدمغـة باملخالفـة للقـانون رقـم          -

 بشأن ضريبة الدمغة. م 2004لسنة   (12)

مقابــل  قيــام إدارة اهليئــة بصــرف مبــالز لشــركة  مبــار للخــدمات التموينيــة     -

بـني الطـرفني  وقـد لـوحظ      خدمات املقهى والنظافة داخل اهليئة مبوجب عقد

   االتي:

       عــدم وجــود مــا يفيــد اليــة التعاقــد مــع الشــركة مــن حيــث  العــرض علــي

 جلنة املشرتيات وتوفري عروض للمفاضلة.

  دينار شهريا. 16000املبالغة يف قيمة االتعاب الشهرية للشركة بقيمة 

  من قبل الشركة ( 4،  2)رقمي ملضر االتفاق  يدبنعدم تنفيذ.   

        ــام ــن قيـ ــارير عـ ــاق تقـ ــديم وإرفـ ــدمات يف تقـ ــات واخلـ ــم العالقـ ــال قسـ اهمـ

 من ملضر االتفاق . ( 7)  الشركة بأداء اعماهلا باملخالفة لن  املادة

وفيمـــا يلـــي أهـــم املالحظـــات الـــظ تكشـــفف مـــن خـــالل تقيـــيم ملفـــي االســـتثمار    

 واخلصخصة :

 ملف االستثمار 

ــدير          - ــظ تـ ــركات الـ ــن الشـ ــدد مـ ــراخي  عـ ــد تـ ــد ومتديـ ــة بتجديـ ــام اهليئـ قيـ

مشــروعات اســتثمارية بــالرغم مــن عــدم التزامهــا بتقــديم حســاباتها اخلتاميــة  

ــه القــانون رقــم         لســنة  (9)وميزانياتهــا العموميــة ســنويا خبــالف مــا نــ  علي

 تنفيذية .بشــــــــأن تشجيـــــع االستثمار و الئحته ال م2010

عدم بذل العناية الالزمة والكافية إللزام عدد من الشركات بسـداد مـا عليهـا      -

من التزامات قانونيـة لصـاا الدولـة سـواء فيمـا يتعلـق بـاألداء ات الضـريبية و         

اجلمركيــة وأقســاط القــروض وكافــة االلتزامــات األخــرى ممــا يســاهم يف      

 ت الدولة .عدم ايفاء تلك الشركات بالتزاماتها  اه مؤسسا

سعي بعض الشركات الـظ تـدير مشـروعات اسـتثمارية حتـف مظلـة القـانون         -

بشأن تشجيع االستثمار إس اسـتغالل الفجـوة بـني سـعر      م 2010لسنة ( 9)رقم 

الصـــرف الرمســـي للـــدينار اللـــييب مقابـــل العمـــالت األخـــرى وأســـعار الســـوق    
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ــة  املــوازي وذلــك بتضــخيم أرباحهــا الســنوية املقدمــة حتــى يتســنى       هلــا املطالب

بتحويـــل أمـــوال للخـــارج بـــزعم حصـــة الشـــريك األجـــنيب مـــن صـــايف األربـــان    

 املوزعة مما يعد حتايال واستغالال للقانون .

         ــركات االســـتثمارية ــطة بعـــض الشـ ــائج أنشـ ــات كـــبرية لنتـ ــود اختالفـ وجـ

املقدمــة ملصــلحة الضــرائب وبــني مــا هــو مقــدم للهيئــة ممــا يشــري إلــي عــدة        

ة البيانــات املقدمــة بــاإلقرارات الضــريبية أو إخفــاء احتمــاالت منهــا عــدم صــح

ــق باألنشــطة أو اســتعمال   ــتخل  مــن أداء     مســتندات تتعل طــرق احتياليــة لل

قائمــة  64شــركة قــدمف للهيئــة عــدد    33، حيــث س حصــر عــدد  الضــريبة

مالية نتائج نشاطها لتلـف عـن القـوائم املقدمـة ملصـلحة الضـرائب )ربـح أو        

  خسارة(.  

ــع  - ــدير مشــروعات اســتثمارية حتــف       اســتمرار متت عــدد مــن الشــركات الــظ ت

ــانون رقــم     ــة الق ــاءات     م 2010لســنة (  9)مظل بشــأن تشــجيع االســتثمار باإلعف

واملزايا احملددة قانونـا بالرغم من انتهاء املدد القانونيـة لتلـك اإلعفـاءات واملزايـا     

نــات شــركة  حسـب مـا أمكـن احلصــول عليـه مـن بيا     ( 313)، حيـث  بلـز عـددها    

ومســـتندات مـــن فـــرع املنطقـــة الغربيـــة باهليئـــة العامـــة لتشـــجيع االســـتثمار    

 وشؤون اخلصخصة .

 (9)مـن خــــالل دراسـة عينـات مـن املشـروعات املنضـوية حتـف مظلـة القـانون رقــم           

   -بشأن تشجيع االستثمار تبني اآلتي : م 2010لسنــــــــة 

بـالرغم   رخصـة املزاولـة ،  مشروعات ي تقدم أي ميزانيـات منـذ حصـوهلا علـي      -

   -ومنها من حتصل علي  ديد : من مطالبات اهليئة هلا ،

 اسم املشروع اجلنسية ترخي  املزاولة

 ليبيا 002/2008
مشروع ترفيهي خدمي سياحي لشركة التلة لالستثمار 

 السياحي احملدودة

 شركة باخلري للخدمات السياحية )فندق باخلري السياحي( ليبيا 012/2020

 شركة ليبيا دروم لصناعة الرباميل لييب + أجنيب 003/2010

 شركة أندلس أجر وتكنيك لزراعة الزيتون الكثيف أسبانيا 043/2010

 شركة االعمار اجلديد لصناعة مواد البناء ليبيا 030/2010

 شركة احلدوة لصناعة االصبعيات وتعبئة املياه واملشروبات لييب + أجنيب 008/2007
 

مشــروعات توقفــف عــن التواصــل مــع اهليئــة إمــا لتحقيقهــا خســائر أو النتهــاء    -

  -فرتة االعفاء واالستفادة من امليزات عن إقامة املشروع :
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 اسم املشروع رأس ماهلا ترخي  املزاولة

 شركة طهاة السماء للتموين اجلوي د.ل 6,208,000 019/2009

 للخدمات الطبيةمركز الساحل  د.ل 1,512,210 010/2008

 شركة دوباكس لصناعة الفوار  وتعبئة املياه واملشروبات د.ل 1,576,610 046/2004

 شركة النيزك للنقل اجلوي املساهمة د.ل 20,000,000 023/2009

 فندق الصفوة )تشاركية األمل لالستثمار السياحي ( د.ل 960,000 006/2009

 

 املقامة عليها :مشروعات تعرضف للنهب ومصادرة األرض  -

 اسم املشروع اجلنسية ترخي  املزاولة

 مؤسسة الفهد الصناعية االمارات 011/2007

 شركة أجليك خلدمات التوربينات الغازية مشاركة مع شركة الكهرباء 006/2006

 

ــظ          - ــهيالت الـ ــروض والتسـ ــود القـ ــن عقـ ــركات مـ ــات الشـ ــن ملفـ ــدد مـ ــو عـ خلـ

 التمويل ، ومنها على سبيل املثال :حتصلف عليها من املصارف ومؤسسات 

 / الشركة اسم املشروع
 شركة اليم لألعمال اهلندسية واملشغالت املعدنية

 شركة تاجوراء للصناعات الغذائية
 معمل اآلمال لصناعة اآلجر

 

 مشروعات توجد عليها مالحظات :

 شركة طريان النفط املساهمة :

ــة فــإن الشــركة ملققــة خلســائر للســنوات          - ــات املقدمــة للهيئ حســب امليزاني

 م . 2014و حتى  م 2011

لوحظ من خـالل التقريـر التفصـيلي للمراجـع اخلـارجي املقـدم جمللـس ادارة          -

الشركة واملتضمن  بعض املالحظات الفنيـة حـول بعـض األحـداث واألرصـدة       

خبصوصـها لتمكنـه مـن إبـداء     ، إال أنه ي يتحصل علـي ردود مقنعـة وحامسـة    

رأي فين حول القوائم املالية ومدي تعبريها عن املركز املـالي للشـركة كمـا    

 .م 31/12/2011هو يف 

ــاج      ــناعة الصـ ــروع صـ ــغالت املعدنية)مشـ ــية واملشـ ــال اهلندسـ ــيم لألعمـ شـــركة الـ

 العازل للحرارة والرطوبة (  

قيام الشركة بنقل املشـروع الـي دولـة مصـر ، وتصـدير اآلالت واملعـدات عـن            -

طريـق مينــاء مصـراتة البحــري ، وذلـك بــدون موافقـة اهليئــة باملخالفـة لــن       

ــادة  ــم  (11)املــ ــانون رقــ ــن القــ ــنة  (9) مــ ــادة  م ، 2010لســ ــة   (31)واملــ ــن الالئحــ مــ

 التنفيذية له .



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

376 

 

 -ملف توسيع قاعدة امللكية )اخلصخصة ( :

ا هــف الدولــة خــالل الســنوات املاضــية إس انتهــاج برنــامج توســيع قاعــدة امللكيــة   

مــن خــالل اســتهداف عــدد مــن الشــركات والوحــدات االقتصــادية العامــة لغــرض   

تنمية النشاط االقتصادي يف الدولـة وحتويـل  ملكيـة تلـك الشـركات والوحـدات       

قطـاع األهلـي لغـرض     إس ملكية مجاعية واعداد برنامج شامل يكفل زيادة دعم ال

معــدالت إنتــاج أعلــى مبــا يســاهم يف تعزيــز التنميــة ، حيــث الــذت مجلــة مـــن           

 -اإلجراءات واعمال التهيئة  لتنفيذ الربنامج منها :

  . اعداد الالئحة التنظيمية للمؤسسات املخصصة على هيئة تشاركيات 

  . اصدار الئحة التمليك للشركات والوحدات العامة 

 كام يف تأسيس الشركات املساهمة . تقرير بعض األح 

   . اصدار الالئحة التنفيذية لقانون مزاولة األنشطة واالقتصادية 

     ــناعات ــندوق دعـــم الصـ ــات القائمـــة وحتميلـــها لصـ نقـــل الـــديون وااللتزامـ

 احمللية . 

         تشكيل جلان وحتديد  رسـوم حلمايـة املنتـوج  الـوطين وفـرض رسـوم علـى

 .   الواردات لبعض من السلع اجلاهزة

   .: كما الذت مجلة من اإلجراءات التنفيذية للربنامج كان أهمها 

 . ميع البيانات و املؤشرات االقتصادية عن املؤسسات املستهدفة  

    دراســـة مالكـــات وهياكـــل الوحـــدات املســـتهدفة ومعاجلـــة الفـــائض مـــن

 العاملني  

    تكليف مكاتب ملاسبة قانونية ألعمال التقييم للوحدات املسـتهدفة حيـث

 م2013لسـنة   (313) أصدرت السلطة التنفيذيـة يف ذلـك الوقـف القـرار رقـم     

مؤسسة ضـمن الربنـامج وتوزعـف انشـطة تلـك       (360)والذى يستهدف عدد 

 املؤسسات على النحو التالي :

 النسبة اإلمجالي النشاط

 %56.7 204 صناعي
 %15.5 56 زراعي
 %22.8 82 حيواني
 %5 18 حبري

 

نقــل ملكيــة شــركات ووحــدات اقتصــادية عامــة إس   حيــث س إبــرام عقــود  

 (127شــركات مســاهمة وتشــاركيات س تأسيســها مــن العــاملني وعــددها ) 

 على النحو التالي :مؤسسة 
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 عدد الوحدات شكل التمليك
امجالي عدد 

 العاملني

 ؟ 49 اكتتاب مغلق

 ؟ 41 بيع بالتفاوض املباشر

 ؟ 22 اكتتاب عام

 ؟ 14 البيع جلهات استثمارية

 ؟ 1 اكتتاب عرب سوق األوراق املالية

 29479 127 اإلمجالـــــــــــــــــــــي
 

    مؤسسـة ابرمـف    (127)وفيما يلي موقف عن  قيمة واقساط التمليـك لعـدد

 -عقود نقل ملكيتها :

اقساط 

 التمليك
عدد 

 الوحدات
 املستحق املسدد قيمة التمليك

نسبة 

 السداد

 %100 0 1,457,949,646 1,547,949,644 39 سدد بالكامل
 %74.4 132,330,170 384,790,994 517,121,164 49 سدد جزئيا

 %0 140,577,736 0 140,577,736 39 ي يسدد
 %87.6 272,907,906 1,932,740,638 2,205,648,544 127 اإلمجالي

 

حيـــث يالحـــظ قصـــور هيئـــة تشـــجيع االســـتثمار وشـــؤون اخلصخصـــة يف  

ــود        ــف عقـ ــظ ابرمـ ــة والـ ــادية العامـ ــدات االقتصـ ــركات والوحـ ــة الشـ متابعـ

متليــك يف حتصــيل كافــة األقســاط املســتحقة منــذ ســنوات ســابقة والــاذ 

 اإلجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك ومن امثلة ذلك مايلي :.  

 األقساط املستحقة األقساط  املوردة قيمة التمليك البيان
نسبة 

 السداد

 %50 7,005,000 7,005,000 14,010,000 مصنع منبع بن غشري
جممع القر بولي لصناعة 

 %50 14,109,234 14,749,202 29,498,405 اللدائن

الشركة الوطنية للدواجن 

 %0 84,345,265 صفر 84,345,265 واألبقار

 %35 12,777,847 6,951,048 19,728,896 شركة أمان  لإلطارات
تشاركية املعمورة ألغذية 

 %23 708,459 215,000 923,459 األطفال

 

وحـدة مملكـة منـذ    ( 28)تبني قصور اهليئة يف معاجلة األوضاع القانونية لعدد  -

 اءات الالزمة وبيانها كالتالي :سنوات سابقة دون الاذ اإلجر

 العاملنيعدد  عدد الوحدات البيان
 155 5 الوحدات اململكة واملزحوف عليها

 4752 17 الوحدات اململكة وعليها منازعات قانونية
 234 6 وحدات مملكة يف  نطاق اإلزالة

 

 

 الصعوبات واملشاكل الظ  تواجه تنفيذ الربنامج . 

 م.2011انتهاء املدة الزمنية للربنامج وايقاف التنفيذ منذ سنة  -
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قـــانوني يـــنظم  تنفيـــذ  الربنـــامج وحيـــدد االختصاصـــات   عـــدم وجـــود تشـــريع -

والصــالحيات واملســـؤوليات وبعـــض احللـــول للمشـــاكل املزمنـــة والـــظ اهمهـــا  

 .  قضايا الوحدات املزحوف عليها

 عدم التحديد الواضح للجهة اإلدارية املسؤولة عن تنفيذ الربنامج .  -

انعدام ضوابط االسترياد ومحاية املنتج احمللـي كـان هلـا األثـر املباشـر يف عـدم        -

 قدرة الصناعات احمللية على املنافسة  . 

معظــم املؤسســات املســتهدفة خــارج املخططــات املعتمــدة لألنشــطة الصــناعية       -

 فضال عن استغالل عدد منها يف غري األغراض املخصصة هلا . 

 ملستهدفة فضال عن األضرار الظ حلقف بها .تقادم اصول اغلب الوحدات ا -

 التوصيات 

ــة        - ــاكل القانونيـ ــة املشـ ــة كافـ ــامج ومعاجلـ ــذ الربنـ ــريع لتنفيـ ــتحداث تشـ اسـ

القائمــة ومبــا يضـــمن حتديــد رؤيـــة وأهــداف الدولــة وحتديـــد العالقــة  مـــع       

 املؤسسة بعد التمليك . 

ــة         - ــق البيئ ــة الصــناعات احملليــة وخل ــدابري حلماي الــاذ كافــة اإلجــراءات والت

 املالئمة للمنافسة .  

توجيــه مؤسســات التمويــل والقطــاع اخلــاص يف املســاهمة واملشــاركة يف اعــادة   -

 تفعيل هذه الوحدات  

اعــادة النظــر يف تقيــيم الشــركات والوحــدات االقتصــادية العامــة املســتهدفة         -

 الغري قادرة على التشغيل .  واستبعاد املؤسسات

 شركة البنية لالستثمار واخلدمات 
وحتـى   م2010مـن   املاليـة  السـنوات  عدم إقفال إدارة الشـركة مليزانياتهـا خـالل    -

كــان لــه األثــر الســليب يف عــدم تــوفر البيانــات واملعلومــات  الــذي  األمــر ، م2016

ق والتزامــات ومتابعــة حقــو دارةالضــرورية الــظ تســاهم يف ترشــيد قــرارات اإل  

الشركة من إعداد ميزانياتهـا يف صـورتها    إدارة عدم انتهاءويرجع الشركة ، 

عملية تقييم األصول الـظ آلـف للشـركة وآليـة     من هاء تنالا الي عدمالنهائية 

ــفى        ــرف املصـ ــن طـ ــركة مـ ــن الشـ ــة عـ ــف نيابـ ــظ دفعـ ــروفات الـ ــة املصـ معاجلـ

د املرتبــات علــى الــرغم القـانوني للشــركة العامــة للربيــد والــظ مـن أبرزهــا بنــ  

 من تشكيل جلان باخلصوص .

خــالل االطـالع علــى مــذكرة التسـوية ملصــرف التجــارة والتنميــة    لـوحظ مــن  -

اخلـــاص ببنـــد املرتبـــات تـــبني ظهـــور   (753053)وكالـــة تـــاجوراء حســـاب رقـــم 

( 35,084)مبــالز خمصــومة بالــدفاتر وي تــرد بكشــف املصــرف تقــدر حبــوالي     
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صـــم القيمـــة حبســـاب الشـــركة طـــرف املصـــرف دينـــار والـــظ ي يـــتم خ ألـــف

 لوجود خلل مبنظومة املصرف.  

-2016جتماع للجمعية العموميـة للشـركة خـالل السـنتني     ي يتم انعقاد أي ا -

ميالديــة وأن آخــر اجتمــاع للجمعيــة العموميــة س عقــده كــان بتــاري        2017

ــادة رقــم     م26/04/2015 ــن  امل مــن القــانون التجــاري    (284)وذلــك باملخالفــة ل

ــادة رقــم     2010لســنة  (23)رقــم  ــة ونــ  امل مــن النظــام االساســي   ( 18)ميالدي

   املعدل للشركة.

ي تقــدم الشــركة مــا يفيــد إعــداد جلنــة املراقبــة بالشــركة ألي تقــارير عــن      -

 .م 2017نتائج أعماهلا خالل السنة 

الديــة مي 30/11/2017بلــز عــدد القضــايا املرفوعــة مــن وعلــى الشــركة حتــى      -

ــدد   ( 21) ــافة إس عـ ــة باإلضـ ــية عقاريـ ــف    (15)قضـ ــا حتـ ــة أغلبهـ ــية عماليـ قضـ

 ي يتم الفصل فيها.واإلجراء 

ــدى    - ــون الشـــــــركة لـــــ ــف ديـــــ ــري يف بلغـــــ ــز   30/06/2017الغـــــ ــة مبلـــــ ميالديـــــ

ــن الشـــركات ( 142,888,321) ــار للعديـــد مـ األمـــر الـــذي يـــبني ضـــعف يف   ،دينـ

 سياسات التحصيل الظ تتبعها الشركة.

لفـاض يف  ميالديـة وجـود ا   2016للجرد عـن سـنة    ر اللجنة العلياأظهر تقري -

بالفـاض   سـيارة أي ( 68)قيمة األصول )وسائل نقل السيارات( والـظ عـددها   

م ، ويرجـــع ذلـــك  2015ســـيارة وفـــق تقريـــر اجلـــرد الســـنوي لســـنة  ( 18)عـــدد 

 (500,000)الشركة بالتصرف بالبيع لعدد مـن السـيارات و مببلـز     إدارةلقيام 

حبسـاب اإليـرادات طـرف مصـرف      سمائة ألـف دينـار والـظ أودعـف قيمتهـا      

اجلمهوريـــة فـــرع وكالـــة الربيـــد و دون الرجـــوع للجمعيـــة العموميـــة ألخـــذ   

مـن النظـام األساسـي والـظ تـن  علـى أنـه ال        ( 32)اإلذن وذلك خمافة للمـادة  

ــس   ــوز جمللـ ــول الشـــركة       إدارة ـ ــزء مـــن أصـ ــرف يف إي جـ الشـــركة التصـ

ــة بــــ  ــة     الثابتــ ــة العموميــ ــة اجلمعيــ ــد موافقــ ــة إال بعــ ــازل أو اهلبــ البيع أو التنــ

 للشركة .

ستمرار بصـرف عـالوة العائلـة للمـوظفني بالشـركة      إدارة الشركة باالقيام  -

والـظ نصــف   م2013لســنة  (6)مـن القــانون رقـم    (6) خالفـة لــن  املـادة رقــم  مب

يــــتم صــــرف عــــالوة العائلــــة ملســــتحقيها عــــن طريــــق وزارة الشــــؤون   "علــــى 

االجتماعية ومن خالل قاعدة البيانـات التابعـة ملصـلحة االحـوال املدنيـة وبعـد       

مـع عـدم    دينـار، ( 21,617,483)......." والـظ بلغـف قيمتهـا     صرف الرقم الـوطين 

رقــم  العامــة لفحــ  حســابات الشــركات  دارةالتقيــد بالكتــاب الصــادر عــن اإل 

ميالدية بشـأن اسـرتجاع املبـالز املدفوعـة      23/11/2017املؤرخ يف  17- 19 – 6577

 باملخالفة للتشريعات النافدة باخلصوص.  
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هنــاك العديــد مــن العهــد املرحلــة مــن ســنوات ســابقة وي يــتم تســويتها لــوحظ  -

األمــر الــذي يتطلــب مــن إدارة الشــركة الــاذ االجــراءات القانونيــة الالزمــة      

 العهد الظ ي تسوى.  حيال تلك 

ــاد امليزانيـــة التقديريـــة لســـنة  ي تقـــم إدارة الشـــركة با - مـــن قبـــل م 2017عتمـ

 اجلمعية العمومية.

الشــــركة خبصــــم مبــــالز ماليــــة مــــن مفــــردات غــــري خاضــــعة         إدارةقيــــام  -

بالـــدفع بالزيـــادة لصـــندوق التقاعـــد ومصـــلحة  ســـتقطاعات القانونيـــة أي لال

دينـار وترجـع هـذه    ( 3,500,000) حـوالي الضرائب حيث بلغف القيمة املدفوعـة  

 .أالزيادة نتيجة خصمها باخلط

من خالل املقارنة بني املصروفات واإليـرادات التقديريـة والفعليـة خـالل سـنة       -

 رافـــات علـــى مســـتوى كـــل بنـــد مـــن بنـــود املصـــروفات  تـــبني وجـــود ام 2017

ا وبذلك ميكن القول بأن الشركة ي تعمل بالشكل املطلـوب حبيـث يتسـنى هلـ    

 رافـات  ف مـن أجلـها ويتضـح ذلـك مـن خـالل اال      حتقيق أغراضـها الـظ أنشـئ   

ستطاعة الشـركة القيـام   هرة يف أغلب البنود وذلك لعدم االغري مالئمة والظا

بتنفيــذ كافــة خمططاتهــا املتعلقــة باملشــاريع االســتثمارية ومتابعــة حتصــيل  

ــع عقــود دراســة وت       صــاميم ديونهــا وأكتفــف بتســيري أعماهلــا مــن خــالل توقي

 .ستشارية يف هذا اجملال املشروعات احمللية مع الشركات االلبعض 

ــة    ا - ــنة املاليـ ــالل السـ ــلة خـ ــرادات احملصـ ــاض اإليـ ــتمكن   م2017 لفـ ــث ي تـ حيـ

   الشركة من حتصيل إيراداتها املستحقة.

  الشركة الليبية للحديد والصلب

 يف الصــناعية الشــركات أكــرب مــن والصــلب للحديــد الليبيــة الشــركة تعتــرب

 الصــلب مــن تقريبيــا طــن 1,324,000 للشــركة التصــميمية الطاقــة وتبلــز ليبيــا،

 الغــــاز باســــتخدام احلديــــد ملكــــورات املباشــــر االختــــزال بطريقــــة ســــنويا الســــائل

 ســنة ويف ،م1979 ســنة يف للشــركة األســاس حجــر وضــع وقــد احمللــي، الطبيعــي

 1.3 قــدره مــال بــرأس ،والتجــاريالفعلــي  اإلنتــاج مرحلــة الشــركة دخلــف م1989

عامــل مــوزعني علــى خمتلــف اإلدارات      7000لــييب، ومــا يقــرب عــن      دينــار  مليــار

 واملصانع. واألقسام

 تبني اآلتي: 2017ومن خالل املتابعة والفح  لنشاط الشركة لسنة 

ســنوات، حيــث كــان آخــر اجتمــاع   4التــأخر يف انعقــاد اجلمعيــة العموميــة ملــدة   -

ممارســتها ملهامهــا وفقــا للنظــام األساســي    وبالتــالي عــدم   17/09/2013بتــاري  

عتمـاد السياسـات العامـة للشـركة، والنظـر يف      اللشركة وعلى األخـ  عـدم   

تطويرها وكـل مـا مـن شـأنه إحـداث أي تغـيريات فيهـا، واسـتعراض ومناقشـة          

تقريــر جملــس اإلدارة وجلنــة املراقبــة ومراجــع احلســابات اخلــارجي، إضــافة     
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وهــذا بــدوره جعــل مــن جملــس اإلدارة ميــارس     العتمــاد امليزانيــة التقديريــة. 

 هذه االختصاصات مللء الفرا  احلاصل يف غياب اجلمعية العمومية.

مـن النظـام    35جتماعات هيئة املراقبة حسب مـا نصـف عليـه املـادة     عدم انعقاد ا -

 األساسي للشركة.

جتماعــات قبــة باســتثناء رئــيس اهليئــة حبضــور ا لتــزام أعضــاء هيئــة املرا عــدم ا -

ــنة    ــا يف ســ ــس اإلدارة وخصوصــ ــهم مت  ،2017جملــ ــا  علــ ــنيممــ ــن  قاعســ عــ

 من النظام األساسي للشركة. 52مهامهم وفقا للمادة 

يف حـــني أنـــه مـــن  ،2015آخـــر تقريـــر أعدتـــه اهليئـــة كـــان عـــن الســـنة املاليـــة    -

ــا إعــــداد تقريــــر عــــن   ــا نتيجــــة كــــل ســــنة ماليــــة تــــبني فيــــه أراء  واجباتهــ هــ

 من النظام األساسي للشركة. 51ة ومقرتحاتها وفقا للماد

عـــدم قيـــام اهليئـــة بـــدعوة اجلمعيـــة العموميـــة لالنعقـــاد أو مبراســـلة رئـــيس    -

جملس الوزراء باعتباره املسؤول عن إصـدار قـرار تشـكيل اجلمعيـة العموميـة،      

 سنوات. 4حيث أن آخر اجتماع هلا كان منذ 

 جملس اإلدارة

تعييــنهم بقــرار اجلمعيـــة   يتكــون جملــس إدارة الشـــركة مــن ســبعة أعضـــاء س     

علــى  تارخيــهوالزالــوا مســتمرين يف عملــهم حتــى  2012لســنة  (1) العموميــة رقــم

نتهــاء مــدة عضــويتهم مــن خــالل االطــالع علــى ملاضــر اجتماعــات      االــرغم مــن  

 :االتيجملس اإلدارة وتقييمها لوحظ 

عـــدم قيـــام اجمللـــس مبراســـلة رئـــيس جملـــس الـــوزراء باعتبـــاره املســـؤول عـــن   -

مــع العلــم م 01/04/2018رار تشــكيل اجلمعيــة العموميــة حتــى تــاري  إصــدار قــ

ــة للشــركة كــان       ــأن آخــر اجتمــاع للجمعيــة العمومي ، 17/09/2013بتــاري   ب

ــم مــن القــانون ( 154) حســب مــا نصــف عليــه املــادة     بشــأن  2010لســنة ( 23) رق

 النشاط التجاري.

 . دينار( 24,634,000) عدم املتابعة الستثمارات الشركة البالغة -

 .عدم وضون التفويضات املمنوحة لرئيس جملس اإلدارة من قبل األعضاء  -

 -أخرى: مالحظات 

ــة         - ــس اإلدارة مبتابعـ ــل جملـ ــن قبـ ــف مـ ــخ  مكلـ ــود شـ ــن وجـ ــرغم مـ ــى الـ علـ

املالحظــات الــواردة يف التقــارير الســنوية إلدارة املراجعــة، إال أن العديــد منهــا        

 يتكرر من سنة ألخرى.

املــزودة مــن  الــواردة يف تقريــر إدارة املراجعــة عــن األرقــام االخــتالف يف األرقــام -

قســــم املعلومــــات احملاســــبية بالشــــركة، وعنــــد االستفســــار وجــــد أن تقريــــر   
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ــالي تعتـــرب     املراجعـــة يعـــد قبـــل أن يـــتم اإلقفـــال النهـــائي للســـنة املاليـــة، وبالتـ

 الواردة به غري موثوقة وخصوصا فيما يتعلق باإلنتاج واملبيعات. األرقام

يتم إجراء اجلرد املفاجئ للعهد املستدمية من قبل اإلدارة املاليـة خـالل عـام     ي -

 من الالئحة املالية للشركة. 46وذلك تطبيقا للمادة  2017

التقصـــــري يف متابعـــــة حتصـــــيل أقســـــاط اإل ـــــارات املســـــتحقة للشـــــركة،   -

واالكتفاء بتحميل القـيم املسـددة فقـط، ممـا يرتتـب عنـه عـدم توثيـق حقـوق          

 وعدم حتميل كل سنة بإيراداتها من اإل ارات.الشركة 

عــــدم التنســــيق بــــني اإلدارة املاليــــة واإلدارة العامــــة للشــــؤون الفنيــــة بشــــأن     -

 حتصيل قيمة اإل ارات وفقا للعقود املربمة مع شركة ليبيانا لالتصاالت.

لــوحظ تقــديم بعــض اخلــدمات جلهــات خارجيــة دون وجــود مــا يفيــد تســعرية   -

ــك اخلــدمات مثــل:    ــل عينــات مبختــربات الشــركة، وكشــف وتعبئــة      تل حتلي

 أسطوانات اإلطفاء.

قيــام بعــض الشــركات بالتوريــد علــى قــوة أوامــر شــراء قدميــة،  ــاوزت مــدة    -

 تنفيذها بفرتة طويلة.

يتم خصـم قيمـة الضـمان النهـائي مـن أول مسـتخل  يقدمـه املقـاول للسـداد           -

ن للمقـاوالت، كمـا   املربم مع شركة الفتـو  2015لسنة  42كما يف العقد رقم 

ال يــتم التقيــد مبــدة التنفيــذ علــى الــرغم مــن وجــود نــ  واضــح بالعقــد يلــزم   

املقاول بالتنفيذ خالل فـرتة ملـددة ويوقـع عليـه غرامـة تـأخري يف حـال كـان         

 هو املتسبب يف ذلك.  

قيام بعض التقسيمات التنظيمية بالتعاقد مع جهات خارجيـة وأشـخاص مـن     -

ل داخل الشـركة علـى الـرغم مـن وجـود وظـائف       خارج الشركة للقيام بأعما

بالكـادر الـوظيفي تـدخل هــذه األعمـال مـن ضـمن الوصــف الـوظيفي هلـا، علــى         

ســبيل املثــال إحالــة بعــض األعمــال اخلاصــة بورشــة النقــل إس ور  خارجيــة  

 على الرغم من وجود فنيني خمتصني بالورشة.

تـــوكيالت عــدم متابعــة األرصــدة املدفوعــة مــن قبــل الشــركة لشــركات ال         -

ــات والعمـــل علـــى تســـويتها واســـرتجاعها،     املالحيـــة كضـــمان لرتجيـــع احلاويـ

 35,250) بقيمـــة وعلـــى ســـبيل املثـــال الضـــمانات املدفوعـــة لشـــركة الـــدردنيل 

) والضــمانات املدفوعــة لشــركة أمــواج ليبيــا بقيمــة  م2010/2011دينــار ســنظ (

 .م2015دينار سنة ( 54,000

بقيمــة خــدمات مراجعــة امليزانيــة    م2015/2016عــدم حتميــل الســنوات املاليــة    -

 دينار.  ( 300,000 )مببلز )خمص  أتعاب املراجعة اخلارجية( والظ تقدر
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ي يــتم االســـتفادة مـــن املبلـــز املخصــ  لبنـــد التـــدريب بامليزانيـــة التقديريـــة    -

مــن القيمــة اإلمجاليــة    %36حيــث بلغــف مصــروفات التــدريب    م 2017لســنة 

 .  م2018يف سنة لرغم من ذلك س زيادة املخص  بااملخصصة هلذا البند و

ارتفـاع قيمــة املعاينــات اإلضــافية )التجزئــة( مـع كــل عمليــة معاينــة لغــاطس    -

عـن املعاينـات   وقـد بلغـف نسـبة مـا س سـداده       ،السفن املتواجدة مبيناء الشركة

ــنوات )  ــافية يف الســــــ ــبة )م2016، 2015، 2014، 2013اإلضــــــ %، 4% ، 3(بنســــــ

 توالي.(على ال %36%، 32

حتـى   م2013ارتفاع قيمة مياه الشـرب املـوردة للعـاملني، حيـث بلغـف منـذ سـنة         -

 )مبلــز  م2017 دينــار يف حــني بلغــف خــالل ســنة    ( 425,411) مبلــزم 2016ســنة 

 دينار، على الرغم من وجود ملطة حتلية خاصة بالشركة.( 210,507

 اوز القيم املدفوعة كإعانات وتربعـات جلهـات خارجيـة عـن القـيم احملـددة        -

واملســــجلة حتــــف بنــــد "املســــؤولية   2015/2016بامليزانيــــة التقديريــــة لســــنظ 

االجتماعية" مع عدم وجود لوائح منظمة له، كما أن هنـاك زيـادة يف اإلنفـاق    

 .  وأن عملية التقدير هلذا البند تتم بشكل جزايف من سنة ألخرى

 نسبة الفعلي إس التقديري الفعلي التقديري السنة

 %200 دينار 401,286 دينار 200,000 2015

 %176 دينار 528,304 دينار 300,000 2016

 %98 دينار 738,476 دينار 750,000 2017
 

 للمطاحن واالعالف املساهمةالشركة الوطنية 
ــأخر إدارة الشــركة يف اعــداد    - ــة ت ــا املالي ــث أن  قوائمه ــة س  خــر آحي ــوائم مالي ق

مـــن القـــانون ( 290)باملخالفـــة لـــن  املـــادة م 2013عـــن الســـنة املاليـــة  اعـــدادها

 م. 2010لسنة ( 23) التجاري رقم

ــادة  - ــ( 27) خمالفـــة إدارة الشـــركة للمـ ام األساســـي للشـــركة الـــظ  مـــن النظـ

ن تنعقد اجلمعية العمومية كل سنة خـالل األربـع أشـهر التاليـة     تن  على أ

   م.14/6/2015جتماع إس تاري  نتهاء السنة املالية حيث يعود أخر اال

 للعديـد مـن اجلهـات يرجـع     ارتفاع قيمة الديون املستحقة للشركة مـن الغـري   -

( 239,126,261)لسنوات سابقة وي يتم حتصـيلها حيـث بلغـف حـوالي     تارخيها 

 دينار.

ة القمـح  عدم حتقيق مطاحن الدقيق والسميد للمستهدف حيث بلغـف كميـ    -

طـــن يف حـــني بلـــز  ( 50,164)مبطـــاحن الـــدقيق م 2017خـــالل العـــام املطحـــون 

ــن    ــرتة مــ ــالل الفــ ــتهدف خــ ــة  م 30/06/2017إس م 1/1/2017املســ ــن كميــ طحــ

 من املستهدف.   %( 38) احملققطن وبالتالي بلغف نسبة ( 128,901)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

384 

 

ح فيــه يوضــوالــذي تعــديل وتطــوير دليــل اإلجــراءات   بي تقــم إدارة الشــركة   -

كمــا ي تقــم    الشــركة مبــالك اءات العمــل بكافــة التقســيمات املدرجــة    جــرإ

ــادة  ــل    بإعــ ــويره وكــــذلك اهليكــ ــف الــــوظيفي وتطــ ــر يف املــــالك والوصــ النظــ

 .النافذة باخلصوص التنظيمي مع مراعاة التشريعات

تـزال تسـاهم    صول املستهلكة دفرتيـا والـظ ال  بتقييم األ الشركة ي تقم إدارة -

 يف العملية االنتاجية.

ــانع(      - ــاحن، املصــ ــناعية )املطــ ــدات الصــ ــالل الوحــ ي حتقــــق الشــــركة مــــن خــ

 رافـات وتـدني   يزانية التقديريـة حيـث تـبني وجـود ا    مستهدفاتها املعتمدة بامل

   م.2017بني اإلنتاج املقدر واملنفذ خالل النصف األول لسنة 

دينـار  ( 775,879) اكـدة يف املخـازن منـذ عـدة سـنوات بقيمـة      وجود قطع غيار ر -

 .الاذ االجراءات القانونية بشأنهاالشركة  إدارة علىمما يستوجب 

من خالل االطالع على تقرير جلنة اجلرد تـبني وجـود عجـز يف مـادة النخالـة       -

معرفــة أســـباب  و األمـــر الــذي يتطلــب حبــث   طــن مبجمــع ســبها    ( 49)بكميــة  

 ما يلزم يف هذا الشأن. العجز والاذ

دعــاء يالء عليهـا مـن قبــل الغـري حبجـة ا    تعـرض بعـض مواقـع الشــركة لالسـت     -

الــاذ كافــة علــى إدارة الشــركة  يســتوجب األمــر الــذيامللكيــة لتلــك املواقــع 

 اإلجراءات القانونية حيال تلك املواقع.  

ومنهـــا علـــى ســـبيل املثـــال عـــدم حصـــول الشـــركة علـــى ديونهـــا طـــرف الغـــري   -

وزت )صــــــندوق موازنــــــة األســــــعار، وزارة الثــــــروة احليوانيــــــة( والــــــظ  ــــــا  

دينـــار تقريبـــا ممـــا ترتـــب علـــى ذلـــك  ميـــد خطـــة اإلحـــالل  ( 200,000,000)

والتطــوير لكافــة مصــانع الشــركة وصــعوبة تنفيــذ بــرامج الصــيانة الســنوية   

مـع تأجيـل تنفيــذ بعـض االعمـال املدنيــة الـظ لـ  حتســني وتطـوير مواقــع        

 الشركة.  

  الشركة العامة للورق والطباعة
 م،2015 املاليـة  بأعداد امليزانيات التقديرية عـن السـنوات  ي تقم إدارة الشركة  -

بــــالرغم مــــن أهميتهــــا يف إجــــراء املقارنــــات وحتديــــد أوجــــه        ،م2017م، 2016

فـرص تقيـيم األداء   اال رافات املالية ومعاجلتها يف حينها، األمر الذي يضـيع  

 وضبط املصروفات.

ددة وإحالتهـا للــديوان  تـأخر الشـركة يف إعــداد قوائمهـا املاليــة يف املواعيـد احملــ     -

للفحــ  واملراجعــة ومــن ثــم اعتمادهــا، األمــر الــي يسعــد خمالفــة لــن  املــادة       

 ري.  التجا النشاط بشأن م، 2010 لسنة( 23) رقم القانون من( 290)
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ــا ومتابعــة          - ــات املناطــة به ــام بالواجب ــة بالشــركة عــن القي ــة املراقب قصــور هيئ

مبــا يــؤدي إس  واجلمعيــة العموميــة نشــاط الشــركة وقــرارات جملــس اإلدارة

 الرفع مبستوى األداء بالشركة وحيقق األغراض الظ أنشئف من اجلها.

عــدم قيــام إدارة الشــركة بإعــداد مــذكرات تســوية للحســابات املصــرفية أواـل    -

 عتماد بصورة شهرية.وإحالتها للمراجعة للمطابقة واال بأول

قـــارير املراجعـــة عـــن الســـنوات عـــداد تم قيـــام مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة بإعـــد -

د الـــدوري واملفـــاجئ خلزينـــة مـــع عـــدم القيـــام بـــاجلر م(2017م، 2016، م2015)

 .الشركة

تأخر إدارة الشركة بسداد الضـرائب املسـتحقة عليهـا وذلـك لعـدم قيـام وزارة        -

مصــلحة الضــرائب بــالرغم مــن املطالبــات املتكــررة    مســتحقاتاملاليــة بتســوية 

ة الشركة تنفيذا للقـرار امـني اللجنـة الشـعبية العامـة      واملوجهة اليها من إدار

م وهـذا ممـا يـوثر يف تعثـر أداء الشـركة لـدى اجلهـات         2007لسـنة  ( 358)رقم 

 العامة الظ تشرتط عليها تقديم شهادة اثبات سداد ضرييب.  

 موجـدين بالشـركة  مسلمة ألشخاص غـري  تبني بأن هناك عدد من السيارات  -

ــا األ ــاذ شـــركةمـــن إدارة ال طلـــبمـــر الـــذي يتحاليـ ونيـــة االجـــراءات القان الـ

ــك    ــال تل تقــاعس مــن إدارة الشــركة يف   الســيارات، باإلضــافة إس  الالزمــة حي

متابعة السيارات املسروقة والـظ تـبني مـن خـالل عمليـة الفحـ  عـدم وجـود         

   هلا ملاضر شرطة أو تقارير تؤيد ذلك.

ن اخلزانـة العامـة والـظ    ي تقم إدارة الشركة بتسوية السلف املمنوحة هلـا مـ   -

   دينار عن السنوات املالية. (65,602,804)بلغف 

 الشركة الوطنية للمقطورات
لــوحظ تبعيــة مكتــب املراجعــة الداخليــة بالشــركة للمــدير العــام بــدال مــن           -

تبعيتــه جمللــس اإلدارة مــع عــدم قيامــه باملهــام املناطــة بــه علــى الوجــه املطلــوب    

 قارير عن األداء املالي واإلداري للشركة.ومن أبرزها عدم قيامه بإعداد ت

-م2016)ي تقم اجلمعية العموميـة بعقـد أي اجتمـاع خـالل السـنتني املـاليتني        -

ــادة   م 2015، وأن آخــر اجتمــاع س عقــده خــالل ســنة    م(2017 باملخالفــة لــن  امل

 م.2013لسنة  (23)من القانون التجاري رقم ( 284)رقم 

سابات املصرفية منـذ سـنوات سـابقة    لوحظ عدم وجود حركة على بعض احل -

ــك احلســابات والــاذ االجــراءات الالزمــة        وي تقــم إدارة الشــركة بدراســة تل

 بشأنها.
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ــة        - ــام إدارة الشــركة بتســوية أرصــدة تلــك احلســابات املصــرفية املدين عــدم قي

ميالديـة مبلـز    30/08/2017ميالديـة والـظ بلغـف يف     2017خالل السنة املاليـة  

 دينار.( 3,215,521)وقدره 

تــبني وجــود العديــد مــن األرصــدة املرحلــة حلســابات املــدينون والــدائنون منــذ       -

لـاذ أي إجـراءات   جلهـات منحلـة أو س تصـفيتها دون ا    سنوات سابقة وبعضها

 بشأن تسويتها.

األمـر الـذي   دينـار   (1,355,265) وجود خمزون بضاعة راكدة باملخازن بقيمـة  -

 .االجراءات القانونية الالزمة بشأنهيستوجب على إدارة الشركة الاذ 

عـــدم قيـــام إدارة الشـــركة بإحالـــة االســـتقطاعات القانونيـــة إس جهاتهـــا يف        -

ع غرامـات تـأخري تفرضـها القـوانني املنظمـة      أوقاتها احملـددة ممـا يعرضـها لـدف    

 تلــك اجلهــات مــع عــدم تســوية مســتحقات املتقاعــدين املتمثلــة يف )املرتبــات        ل

 املتأخرة واالجازات(.  

ــة مــن ســنوات      عــدم ســعي الشــركة ال   - ــدى الغــري واملرحل ســرتجاع ضــماناتها ل

 دينار.( 69,729)سابقة خصوصـا املدفوعة ملصلحة اجلمارك مبلز 

ي تقـم إدارة الشـركة بتســوية السـلفة املمنوحــة هلـا مـن اخلزانــة العامـة عــن        -

ــنة  ــف يف ن   2016ســ ــظ بلغــ ــة والــ ــة   ميالديــ ــنة املاليــ ــة الســ ــز ، م2017هايــ مببلــ

 دينار.   (275,000)

لـــاذ إجـــراءات س ســـنوات دون اوجـــود أصـــول مفقـــودة منـــذ أكثـــر مـــن  ـــ   -

   الستبعاد تلك األصول من حسابات الشركة.

( 189,000)بلز استثمار الشركة يف رأس مـال بعـض الشـركات مبلـز وقـدره       -

متابعـة  الشـركة   إدارة األمـر الـذي يتطلـب مـن    بدون أي إيـراد ملقـق   دينار و

للشــركة او  عوائــدة إمكانيــة االســتفادة منهــا مبــا حيقــق   اســتثماراتها ودراســ 

 الظ ي حتقق اية عوائد.   االستثماراتتلك  التخارج من

ي تقم إدارة الشـركة بإعـادة النظـر يف اهليكـل التنظيمـي واإلداري للشـركة        -

 وإعطاء دور أكرب لربامج التسويق.

يف ظــل عــدم وجــود سياســة واضــحة لإلنتــاج والتســويق والتخــزين للشــركة     -

 لفاض شديد يف حجم اإلنتاج بالسنوات األخرية وارتفاع حجم املخزون.ا

 املؤسسة الوطنية للتعدين
 

 قصور املراجع الداخلي بعدم إعداده لتقاريره الشهرية. -

مـن   (96)انفراد موظف واحد بالقيام بأكثر من عمل وذلـك باملخالفـة للمـادة     -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.
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ســـجل الضـــمانات  العهـــد املاليـــة، )ســـجلاغفـــال املؤسســـة إمســـاك الســـجالت:   -

ــات الضـــمان،  ــة، ســـجل خطابـ ــة،  املاليـ ــات املاليـ ــول   ســـجل االلتزامـ ســـجل االصـ

 (الثابتة

ســوء حالــة املخــازن وعــدم مالئمــة املكــان املخصــ  كمخــزن وعــدم ترتيــب        -

 االصناف بشكل اجليد.

 بقة .وجود كميات من االصناف الراكدة منذ سنوات سا -

ــة يف         - ــام أمــني املخــزن بفــتح ســجل خــاص بالعهــد الشخصــية واملتمثل عــدم قي

بعض االصناف الظ س تسـليمها ملهندسـي املؤسسـة لغـرض متابعتهـا ومـن س       

( 232)ترجيعها بعد االنتهاء ولغرض الذي صرفف من أجلـه باملخالفـة للمـادة    

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

ــادات املاليـــة املفـــوض بهـــا خـــالل الســـنة املاليـــة موضـــوع   مجلـــة االعت بلغـــف  - مـ

ــ   ــدره  م 2017الفحــ ــز وقــ ــة   ( 1,700,000)مبلــ ــف مجلــ ــني كانــ ــار يف حــ دينــ

دينــار بــوفر وقــدره   (1,539,000)املصــروفات الفعليــة عــن الفــرتة مبلــز وقــدره   

 دينار والبيان التالي يوضح ذلك:( 160,200)

 

 الرصيد  املنصرف  املسيل  املعتمد البيان 

 72,589 1,477,410 12,688,888 1,550,000 الباب االول
 87,611 62,388 624,998 150,000 الباب الثاني 

 160,200 1,534,000 13,330,735 1,700,000 اجملموع 
 

  -من خالل االطالع على مذكرة التسوية املصرفية لوحظ االتي:  -

  -حساب الباب االول:  -

  بقيمـــة امجاليـــة وقـــدرها م 2014وجـــود مبـــالز ماليـــة منـــذ ســـنوات ســـابقة

دينـــار وهـــي متثـــل ايـــداعات ظهـــرت بكشـــف املصـــرف وي تظهـــر  ( 23,680)

بالدفاتر مما يستوجب علـى ادارة املؤسسـة متابعـة هـذه املبـالز مـع املصـرف        

 والقيام بتسويتها.

  دينـــار وهـــي متثـــل مبـــالز خصـــمف   (45856)ظهـــور مبـــالز ماليـــة وقـــدرها

بكشــف املصــرف وال مقابــل هلــا بالــدفاتر ممــا يســتوجب علــى ادارة املؤسســة  

ــا         ــة الالزمــة بشــأنه وفق ــك الصــكوك والــاذ االجــراءات القانوني متابعــة تل

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (118)للمادة 

ــور مبـــالز ماليـــة وقـــدرها     - ــار وهـــي متثـــل ا   (51,755)ظهـ يـــرادات ســـجلف  دينـ

 م. 31/12/2017بالدفاتر وي تظهر بكشف حساب املصارف يف 

االمانـات وي تظهـر بالـدفاتر    الودائع وايداعات ظهرت بكشف املصرف حلساب  -

وي يــتم متابعــة تلــك الصــكوك والــاذ االجــراءات     م 2016ومرحلــة مــن ســنة  

 .القانونية حياهلا
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م 2017ليــة موضــوع الفحــ  بلغــف مجلــة االيــرادات احملصــلة خــالل الســنة املا  -

حتصـيله مـن    (دينـار ومـن خـالل املقارنـة يـبني مـا س       2,201,203مبلز وقـدره ) 

 ايرادات خالل السنوات السابقة وحتى سنة الفح  تبني االتي:

 السنوات 

 االيرادات الفعلية احملققة 

 )دينار(

   8,483,092 م 2010

   318,091 م 2011

   1,147,460 م 2012 

   4,780,200 م 2013

   5,550,206  م 2014

   504,621 م 2015

  2,915,439 م 2016

   2,201,203 م 2017
 

 -ومن خالل البيان السابق تبني االتي:  -

          تــدني نســبة االيــرادات احملصــلة خــالل ســنة الفحــ  مقارنــة بالســنوات

السابقة حيث يرجع أسـباب التـدني يف حتصـيل االيـرادات اس الفـاض يف      

 لسنوات السابقة.عن اعقود االستثمار 

 .عزوف أغلب املستثمرين عن دفع اال ارات واألمانات 

  اركياتوجــود تأمينــات وضــمانات لصــاا شــركات ملليــة وأجنبيــة وتشــ 

ــة     ــذ ســنوات ســابقة بقيمــة امجالي ــا (1,88,304)قــدرها من ــام   ردين لعــدم قي

وم والتســوية ســطالبــة بالضــمان املــدفوع نظــرـا الن تكلفــة الراملالشــركات ب

 أكثر من قيمة الضمان.

   ســـيارات س ســــرقتها  ( 6)ســـيارة منهـــا عــــدد  ( 27) امـــتالك املؤسســـة لعــــدد

 عالقاتهم باملؤسسة.سيارات حبوزة أشخاص س إنهاء  (5)وعدد

     (2/11)مبوجـب إذن صـرف رقـم    م 2017وجود عهدة ماليـة صـرفف يف سـنة 

دينــــار وي يــــتم قفلــــها ممــــا يعــــد       (3000)بقيمــــة  م 24/10/2017بتــــاري   

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 188)خمالفة للمادة 
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 وزارة الزراعة والثروة احليوانية
  م2017موقف تنفيذ الرتتيبات املالية لقطاع الزراعة والثروة احليوانية لسنة 

 املبالز املسيلة  املخصصات  البيان 

   الباب األول 

 44,697,452 53,900,000 ديوان الوزارة 
 - 290,000,000 املناطق

 149,150,251 193,400,000 اجلهات التابعة 
 193,847,703 537,300,000 إمجالي الباب األول 

   الباب الثاني 
 874,999 3,900,000 ديوان الوزارة 

 - 3,500,000 املناطق 
 5,055,000 10,380,000 اجلهات التابعة 

 5,929,999 17,780,000 إمجالي الباب الثاني 
   الباب الثالث 
 - 10,000,000 ديوان الوزارة 

 - 10,000,000 إمجالي الباب الثالث 
 199,977,702 565,080,000 اإلمجالي العام 

 

 ديوان وزارة الزراعة

 الرصيد  املصروفات  املخصصات  البيان 

 7,561,510 46,338,490 53,900,000 الباب األول 
 2,826,940 1,073,060 3,900,000 الباب الثاني 
 10,000,000 - 10,000,000 الباب الثالث 

 20,388,450 47,411,550 67,800,000 اإلمجالي 
 

لتزام مبعاجلة املالحظات الـواردة بتقريـر السـنوي للـديوان عـن السـنة       عدم اال -

 م.2015املالية 

إغفــال املراقـــب املــالي العـــام القيـــام باالختصاصــات املناطـــة إليــه فيمـــا يتعلـــق      -

باإلشـراف بالصــورة الصـحيحة علــى القســم املـالي بــالوزارة ممـا يتعــارض مــع     

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 24) أحكام املادة

لشــــهرية مــــن خــــالل بطاقــــة املرتــــب عــــدم قيــــام املكتــــب مبطابقــــة املرتبــــات ا -

 عتماد على خمرجات املنظومة.واال

إس  م1/1/2017بلغــف مجلــة املبــالز احملالــة مــن وزارة املاليــة عــن الفــرتة مــن          -

حـــني بلغـــف املصـــروفات    دينـــار، يف  ( 45,772,429) مبلـــز وقـــدره  م31/12/2017

دينـار بتجـاوز قـدره مبلـز     ( 45,953,977)الفعلية عن نفس الفـرتة مبلـز وقـدره   

مـن قـانون النظـام     (11)( دينار األمر الذي يعد خمالفة ألحكام املـادة  181,548)

 املالي للدولة والبيان التالي يوضح ذلك:
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 الرصيد املتبقي ت الفعليةإمجالي املصروفا املبالز احملالة من املالية الباب / البيان

 16,515  44,880,917 44,897,432 األول

 (198,063)  1,073,060 874,997 الثاني

 (181,548) 45,953,977 45,772,429 اإلمجالي

 

 م.2016تغطية العجز من بواقي خمصصات السنة املالية س  -

ني ممــن صــدر  مبخاطبــة وزارة املاليــة بشــأن املــوظف   قيــام وزارة الزراعــة عــدم  -

ــرارات        ــاري هلــم قــرارات اســتقال وكــذلك ممــن أصــدر هلــم ق  التقاعــد االختي

 زالف ترد من ضمن حواالت املوظفني.حيث أن مرتباتهم ما

ــني وزارة امل    - ــيق بـ ــود تنسـ ــدم وجـ ــث   عـ ــن حيـ ــة مـ ــة ووزارة الزراعـ ــتغريات  اليـ املـ

 حالة للضمان.الشهرية للموظفني من انتقاالت ونذب وإعارة واإل

ــالـ     - ــالب لكـ ــرف بالسـ ــات الصـ ــإجراء األذونـ ــام بـ ــدم القيـ ــمان   عـ ــة الضـ ــن حصـ مـ

 والتضامن وإحالتها إس وزارة املالية حسب اإلجراءات املتبعة.

 ود خمصصات مالية بالبند.املبالغة يف صرف املكافأة املالية بدون وج -

مــن ( 99)ضــعف التعزيــز املســتندي لــبعض أذونــات الصــرف باملخالفــة للمــادة    -

 6/5 رقـم  الئحة امليزانية واحلسـابات واملخـازن وعلـى سـبيل املثـال اذن الصـرف      
 .)ع ع  (باسم ( 11/5) رقم اذن الصرفباسم فندق ريباس، 

دينــار وهــو ميثــل بــواقي البــاب الثــاني لســنة        (214,757)صــرف مبلــز وقــدره    -

 م.2017على خمصصات سنة م 2016

دينــار، يف حــني ( 233,902 )بلغـف مجلــة اإليـرادات احملصــلة خـالل الســنة مبلـز     -

دينـار وبالتـالي تـدني قيمـة اإليـرادات      ( 300,000 )بلـز قدرت ايرادات الوزارة مب

   الية.باإليرادات املقدرة بالرتتيبات امل احملصلة مقارنـة

عــدم االهتمــام بإعــداد مقايســات ســنوية باالحتياجــات مــن األصــناف املختلفــة    -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن  (233)باملخالفة ألحكام املادة 

إغفـــال تقســـيم املخزونـــات حســـب طبيعتهـــا باملخـــازن إس أصـــناف مســـتدمية    -

مـــن الئحـــة ( 218)وأصـــناف اســـتهالكية وأصـــناف خـــردة باملخالفـــة للمـــادة  

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

ذ اإلجــراءات الالزمــة   غيــاب احلصــر الكامــل لألصــناف الراكــدة وعــدم الــا       -

 .للتصرف فيها

عــدم االهتمــام بوضــع بطاقــة للصــنف حتــدد رقمــه والعــدد املوجــود والرصــيد      -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (219)وذلك باملخالفة 
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مــن الســيارات حبالــة جيــدة خــارج الــوزارة حبــوزة أشــخاص     وجــود جمموعــة   -

انتهــف عالقــاتهم الوظيفيــة بــالوزارة دون قيــامهم بتســليم مــا يف عهــدتهم مــن   

سيارات مما يستوجب سرعة خماطبة وزارة الداخليـة بشـأنها والتنسـيق معهـا     

 على املال العام. لرتجيع هذه السيارات حفاظـا

 م 2016صحراوي املركز الوطني ملكافحة اجلراد ال
عـــدم مســـك ســـجل لقيـــد االصـــول الثابتـــة ومبـــا يســـاهم يف عمليـــة احملافظـــة  -

 وسهولة فرض رقابة فاعلة عليها.

مــن  (52) (،47)خلــو غرفــة اخلزينــة مــن وســائل احلمايــة باملخالفــة للمــادتني    -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  

وعـدم الفصـل يف    الداخليـة كفاءة الكادر الفين بالقسم املالي واملراجعة  ضعف -

 االختصاصات بينها.

ك ســجل االعتمــاد والقيــد فيــه بصــورة تتناســب وتتماشــي مــع   القصــور يف مســ -

البيانـات بالسـجل املـذكور     ءلعـدم اسـتيفا  الغرض املخصـ  مـن أجلـه، وذلـك     

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (21) (،20)باملخالفة للمادتني 

ترتــب عنــه الــذي  األمــروجــود الكــثري مــن االخطــاء الظــاهرة بســجل االعتمــاد،    -

عدم الدقـة يف إعـداد تقريـر املصـروفات، فضـاـل عـن فقدانـه للغـرض االساسـي          

 .املنشأ من أجله

م 2016عــــن الســــنة املاليــــة  إعــــداد احلســــاب اخلتــــاميتــــأخر إدارة املركــــز يف  -

 .ملالي للدولةمن قانون النظام ا (23)باملخالفة لن  املادة 

القيــام بقيــد غالبيــة مصــروفات البــاب االول واملتعلقــة باملرتبــات االساســية يف      -

سجل االعتماد بصايف القيمـة الـواردة بـإذن الصـرف بـداـل عـن قيـدها بإمجـالي         

الـذي نـتج عنـه وجـود اخـتالف بـني القيمـة النهائيـة املدرجـة يف           األمرالقيمة، 

 .املصروفاتبيان الظاهر يف سجل االعتماد وبني 

ــد اســـتقطاعات الضـــمان االجتمـــاعي بســـجل     - ــام بفـــتح صـــفحة لقيـ عـــدم القيـ

دينـار باملخالفـة    (51,948) االعتماد والظاهر قيمتـه بتقريـر املصـروفات مببلـز    

   من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 20)لن  املادة 

مـن   (99)ضعف التعزيز املستندي لبعض اوجه الصـرف باملخالفـة لـن  املـادة      -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخـازن.

حتميل السنة املالية مبصروفات لـ  سـنوات سـابقة باملخالفـة لـن  املـادة         -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن  ( 13)

القصور والرتاخي يف متابعة واسـرتجاع السـيارات املوجـودة حبـوزة االشـخاص        -

 ركز.املاملنتهية عالقتهم الوظيفية ب
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لقيــام بصــرف عهــدة ماليــة مــن حســاب البــاب الثالــث )التحــول( ومبــا خيــالف  ا  -

طبيعة احلساب، فضالو عـن القصـور يف إمتـام اجـراءات تسـوية العهـد املمنوحـة        

ــادة      ــن  املــ ــة لــ ــك باملخالفــ ــنة وذلــ ــالل الســ ــة    (188)خــ ــة امليزانيــ ــن الئحــ مــ

 واحلسابات واملخازن.  

ــور يف  - ــات الق   إالقصـ ــجل لقيـــد االلتزامـ ــى مركـــز وذلـــك    مســـاك سـ ائمـــة علـ

بشـــــأن  م2000لســــنة  ( 13)مــــن القــــانون رقــــم     (18)باملخالفــــة لــــن  املــــادة    

 التخطيط.

ــع       القصــور يف إ - مســاك دفــرت أســتاذ مســاعد لألرصــدة املوجــودة حبســاب الودائ

ا يضـــعف يــل لتلـــك االرصــدة ممـــ  حتلواألمانــات، إضـــافة الــي عـــدم وجـــود أي   

ــى     ــة عل ــة فاعل ــام الرقاب ــادة   احلســاب وذلــك باملخ احك ــن  امل  نمــ (163)الفــة ل

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

بقيمـة   م26/9/2016بتـاري   ( 33631626) تبني قيام مركز بإصدار الصـك رقـم   -

ــوازم      (144,996) ــناعية ولــ ــدات الصــ ــناعية للمعــ ــة الصــ ــاا النهضــ ــار لصــ دينــ

 حيــــث تــــبني تكــــرار ظهــــور الصــــك مبــــذكرات التســــوية لألشــــهر  الســــالمة،

ــهر     م(11,10,9/2016) ــوية لشـ ــذكرة التسـ ــمن مـ ــر ضـ دون  م12/2016وي يظهـ

خصــمه مــن احلســاب املصــريف، حبجــة الغــاء املعاملــة وإيقافهــا    دوجــود مــا يفيــ

 م مبخاطبة املصرف بإيقاف صرفه.دون ارجاع الصك أو الغاءه أو القيا

قيام املركز بتحميل ميزانية التحول مبصروفات لـ  امليزانيـة التسـيريية     -

بشـــــأن م 2000لســــنة   (13)مــــن القــــانون رقــــم     (12)فــــة لــــن  املــــادة    باملخال

 التخطيط.

  حتديث اخلطة الوطنية ملكافحة التصحر.مشروع 

س توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مشـــرتك بـــني اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة التصـــحر    -

ومنظمـــة إكســـاد بشـــأن القيـــام بأعمـــال حتـــديث اخلطـــة الوطنيـــة ملكافحـــة   

ليــه املــادة الثالثــة مــن قــرار اللجنــة الشــعبية       التصــحر باملخالفــة ملــا نصــف ع   

بإصـــدار الئحـــة العقـــود اإلداريـــة باســـتمرار  م 2007لســـنة  (563)العامـــة رقـــم 

 العمل بنماذج العقود اإلدارية املعتمدة  

بشـأن إعـداد    م(2004)سبق وأن س إبرام اتفاقية مع نفـس املنظمـة خـالل سـنة      -

اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة التصــحر تتضــمن نفــس جمــاالت االتفاقيــة املربمــة  

حاليـــا بــالرغم مــن مــرور أكثــر مــن عشــرة ســنوات علــى إعــدادها فــإن اجلانــب   

اللييب ممثاـل يف وزارة الزراعة واللجنة الوطنيـة ملكافحـة التصـحر غـري قـادرة      

ــودة وال ت    ــة موجـ ــديث إس خطـ ــال التحـ ــراء أعمـ ــراء  علـــى إجـ ــوي إجـ ــب سـ تطلـ

التحـــديث عليهـــا بـــالرغم مـــن تـــوفر الكفـــاءات البشـــرية لـــذي اجلانـــب اللـــييب  

 للقيام بأعمال التحديث.  
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 عدم التزام اللجنة الوطنية ملكافحـة التصـحر بـالفقرة )أ( مـن البنـد رابعــا مـن        -

 االتفاقية بعدم تشكيل جلنة فنية تتكون من ثالثـة خـرباء مـن اجلانـب اللـييب     

ــذ       خمتصــني وثالثــ  ــى تنفي ــولي اإلشــراف عل ة خــرباء مــن منظمــة إكســاد تت

 ومتابعة حتديث اخلطة الوطنية ملكافحة التصحر.   االتفاقية

ــراف      - ــال اإلشـ ــام بأعمـ ــحر يف القيـ ــة التصـ ــة ملكافحـ ــة الوطنيـ ــاب دور اللجنـ غيـ

املرقبة ملدى التـزام املنظمـة القيـام مبهامهـا وفـق االتفاقيـة وبالوجـه        وواملتابعة 

ل قيام جلنـة مـن خـرباء ليبـيني بـذلك بعـد تكلـيفهم مـن قبـل          من خال املطلوب

باملخالفــة لبنــود االتفاقيــة املربمــة وباملخالفــة ملــا تــن  عليــه الئحــة      املنظمــة

 والتشريعات املنظمة باخلصوص.   العقود اإلدارية

 غيــاب بنــد تــدريب الكــوادر الليبيــة علــى القيــام مبهــام إعــداد وحتــديث خطــط     -

االتفاقيـة وذلـك لالسـتفادة مـن خـربات املركـز يف       مكافحة التصحر عن بنـود  

مــــن كفــــاءة الفنــــيني الليبــــيني التــــابعني للجنــــة الوطنيــــة ملكافحــــة    الرفــــع

 التصحر.  

ــة        - ــه وفقـــا لالتفاقي ــذ املهــام املنوطــة ب ــأخر املركــز العربــي )إكســاد( يف تنفي  ت

 راعوعدم قدرة اجلانب اللييب على الاذ اإلجراءات القانونية امللزمـة لـه باإلسـ   

ــب استشــارية تضــمن          ــذه مهامــه نتيجــة عــدم إبــرام عقــد اســتخدام مكات تنفي

 الشروط والضمانات الكفيلة بذلك.   كافة

  اتفاقية تعاون لدعم مراقبة التصحر يف ليبيا.مشروع 

عــدم وضــون األليــة الــظ س عــن طريقهــا إبــرام االتفاقيــة مــع املركــز العربــي    -

ــادة رقــم     ــن  امل ــة اخلاصــة بطــرق     مــن الئحــة ( 8)باملخالفــة ل العقــود اإلداري

 حاالت التعاقد.و

عــدم القيــام بتشــكيل جلنــة مــن دوي التخصــ  واخلــربة تتكــون مــن رئــيس        -

وثالثة أعضاء تتولي جلب ودراسة العـروض املقدمـة باملخالفـة لـن  الفقـرة      

مـــن الئحـــة العقـــود اخلاصـــة بـــإجراءات التعاقـــد بطريقـــة ( 68))أ( املـــادة رقـــم 

 التكليف املباشر.  

لـــوزير قـــام باعتمـــاد إجـــراءات االتفاقيـــة دون عـــرض تقريـــر اللجنـــة الفنيـــة   ا -

مــن الئحــة ( 68) املختصــة عليــه باملخالفــة ألحكــام الفقــرة )ج( مــن املــادة رقــم  

 العقود.  

عـــدم تضـــمن بنـــود االتفاقيـــة األليـــة الـــظ ســـيتبعها اجلانـــب اللـــييب يف القيـــام   -

املتابعـــة واإلشـــراف علـــى حســـن تنفيـــذ املركـــز العربـــي ملهـــام العمـــل   بأعمـــال

 املنوطة به.  
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 مشروع تطوير األصول الوراثية باملشتل الطبي غريان. 
عدم قيام اللجنة املشرفة على املشروع بإعـداد كراسـة حصـر األعمـال املنفـذة       -

صــر مــن العقــد املــربم اخلاصــة حب  (25)باملشــروع باملخالفــة ألحكــام املــادة رقــم  

 األعمال املنجزة األمر الذي يعكس عدم دقة الكميات الواردة باملستخل .  

ــال       - ــود األعمــ ــديل يف بنــ ــاد التعــ ــروع باعتمــ ــى املشــ ــرفة علــ ــة املشــ ــام اللجنــ قيــ

ــذا        ــام بهـ ــنظم للقيـ ــانوني املـ ــراء القـ ــاع اإلجـ ــذ دون إتبـ ــاء التنفيـ ــا أثنـ وكمياتهـ

 التعديل .  

لفنيــــة باللجنــــة خــــرائط لــــدي اللجنــــة املشــــرفة ومكتــــب الشــــؤن ا ال يوجــــد  -

وتصاميم ورسومات هندسية لألعمال املدنية وملوقـع املشـروع توضـح تفاصـيل     

التنفيذ املعمارية والكهربائية والصحية لألعمال املنفـذة وي تـتم اإلشـارة هلـا     

ــام     ــارات امليدانيـــة ممـــا يعـــد خمالفـــة لـــن  املـــواد أرقـ  (13)و ( 7)بكراســـة الزيـ

ــذ األعمــال وفــق مــا      اخلاصــتني بســالمة الرســومات وا   ملواصــفات وحســن تنفي

 تتطلبه املواصفات والرسومات.  

عــدم القيــام بالدراســات الفنيــة الســليمة واملســتبقة لعمليــة التعاقــد مــن قبــل       -

اللجنــة أذى إس إجــراء تعــديالت جوهريــة علــى موضــوع التعاقــد األمــر الــذي     

 تســبب يف تــأخر صــرف مســتخل  األعمــال املنفــذة وتوقــف التنفيــذ وتــأخر        

 االنتهاء من املشروع.  

اللجنة املشرفة على التنفيذ ي تقوم مبهامها بالوجه املطلـوب مـن خـالل عـدم      -

تسجيل مالحظاتها بدفرت الزيارات امليدانيـة إال ثـالث مـرات فقـط اعتبـارا مـن       

مــن  (19)تــاري  بــدء التنفيــذ لغايــة توقفــه ممــا يعــد خمالفــة لــن  املــادة رقــم   

 راف على تنفيذ األعمال.  العقد املربم اخلاصة باإلش

قيـــام اللجنـــة املشـــرفة علـــى املشـــروع باعتمـــاد املســـتخل  األول قبـــل تعديلـــه   -

دينــار يتضــمن بنــود األعمــال اإلضــافية و إحالتــه لــرئيس        (374,510)بقيمــة 

اللجنــة لالعتمــاد و الصــرف قبــل احلصــول علــى املوافقــات املطلوبــة أذي إلــي      

ن خــالل تــدخل الشــئون املاليــة و  تــداخل االختصاصــات بــني مكاتــب اللجنــة مــ  

اإلداريـــة يف أعمـــال التـــدقيق و املراجعـــة املاليـــة و الفنيـــة للمســـتخل  و هـــذا  

مـــن  (7)اإلجـــراء مـــن اختصـــاص مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة و فـــق املـــادة رقـــم   

م 2012لسـنة  ( 416)اهليكل التنظيمي للجنة الصادر بقرار و زير الزراعـة رقـم   

صــرف املســتخل  لغايــة األن بــالرغم مــن تــوفر   األمــر الــذي تســبب يف تــأخر  

 التغطية املالية للمشروع من خالل االعتماد املستندي املفتون

 البحريةاهليئة العامة للثروة 
 تبني التالي: م2016من خالل مراجعة حسابات اهليئة عن العام 
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من قرار إنشاء اهليئة والظ تن  علـى " تـدار اهليئـة     (4)عدم تفعيل ن  املادة  -

ــن اللجنـــ      ــرار مـ ــميتها قـ ــدر بتسـ ــة إدارة يصـ ــة للثـــروة   بلجنـ ــعبية العامـ ة الشـ

 .البحرية

قيام رئيس اهليئة بإصـدار قـرارات بتشـكيل جلـان خمتلفـة غـري ملـددة املـدة           -

 وتتضمن منح مكافآت.  

ــادة   التــأخر يف إعــداد احلســاب اخلتــامي للهيئــة باملخالفــة     - مــن  (23)ألحكــام امل

 قانون النظام املالي للدولة.

ضــعف أداء املراجــع الــداخلي يف قيامــه بــدوره املنــاط بــه مــن حيــث التــدقيق يف      -

 عملية املراجعة واحلد من القصور واألخطاء املتكررة.

عــدم انتظــام القيــد يف بعــض صــفحات ســجل االعتمــادات املاليــة ودفــرت يوميــة   -

 التصحيح على أذونات الصرف.الصندوق، وكثرة الكشط و

 إغفال املراقب املالي وضع اخلتم اخلاص به على العديد من أذونات الصرف. -

عــدم وجــود مــا يفيــد إمتــام املراجعــة ملــذكرات التســوية الشــهرية للحســابات       -

 املصرفية.

 عدم تسوية بعض العهد املالية حتى نهاية السنة املالية.   -

ــبعض ا    - ــا،    عــدم تناســب املــؤهالت العلميــة ل ملــوظفني مــع الوظــائف املكلفــني به

 األمر الذي يضعف من جودة االداء املطلوب.

التــأخر يف تقــديم اجلــرد الســنوي يف صــورته النهائيــة باملخالفــة لقــرار رئــيس    -

 بشأن اجلرد. م2016لسنة ( 152)اهليئة رقم 

عــدم توســيط املخــزن يف أغلــب عمليــات الشــراء والتوريــد األمــر الــذي يضــعف     -

 رقابة على املشرتيات.من احكام ال

التــــدني واال ــــدار الكــــبري وامللحــــوظ يف حجــــم اإليــــرادات احملققــــة مقارنــــة   -

 بالسنوات السابقة.

ــرادات       - ــاب اإليــ ــا إس حســ ــل إيراداتهــ ــب واإلدارات بتحويــ ــض املكاتــ ــزوف بعــ عــ

 الرئيسي للهيئة.

وجــود صــكوك معلقــة علــى بعــض احلســابات  ــاوزت مــدة إصــدارها ثالثــة        -

ــادة   أشــهر وي يتخــذ ح  ــام امل ــة واحلســابات     (118)ياهلــا أحك مــن الئحــة امليزاني

 واملخازن.  

ــا      - ــدفاتر قيمتهـ ــر بالـ ــات وي تظهـ ـــساب املرتبـ ــن حــ ــومة مـ ــالز خمصـ ــود مبـ وجـ

 دينار وي تتم اجراءات معاجلتها وتصويبها ملاسبيا. (21,471)

 (118)وجود صكوك معلقة على حساب االمانـات  ـاوزت املـدة احملـددة باملـادة       -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. من
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قيــام رئــيس اهليئــة بإصــدار عــدد مــن القــرارات تقضــى بــتعني عــدد كــبري مــن   -

موظف وهو ما يفوق االحتيـاج الفعلـي للهيئـة باملخالفـة     ( 9000)املوظفني بلز 

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واخلــازن، واالحكــام     (34,26)ألحكــام املــادتني  

 .م2010لسنة  (12)املتعلقة بشغل الوظائف املنصوص عليها بقانون العمل 

ظهور فرق بالزيادة بني مجلة املصروفات وإمجـالي احلـواالت الـواردة حلسـاب      -

 دينار.( 1,540,896) اهليئة مببلز

ــام املــادة         - ــك باملخالفــة ألحك ــبعض املصــروفات وذل ــز املســتندي ل ضــعف التعزي

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.   (99)

ــن حســـاباتهم         - ــدفعها مـ ــاموا بـ ــبعض املـــوظفني قـ ــروفات لـ ــة مصـ ــع قيمـ ترجيـ

 اخلاصة دون ارفاق ما  يز ذلك مسبقا.

ــة، التجــاوز يف صــرف العهــد عــن القيمــة احملــددة مبوجــب منشــور و       - زارة املالي

فضــال عــن الصــرف يف غــري الغــرض املمنوحــة ألجلــه العهــدة، وحتميــل أغلبهــا  

 على بند املصروفات اخلدمية.

تبني وجود مشاريع بنية حتتية متوقفة وي يتم اسـتئناف العمـل بهـا ممـا قـد        -

 يرتتب عليها غرامات التأخري وزيادة التكاليف.  

شـكيل جلـان جـرد رئيسـية واخـرى      قيام رئـيس اهليئـة بإصـدار قـرارات بشـأن ت      -

فرعيــة تتضــمن مــنح مكافــآت ماليــة يف حــني تــبني عــدم قيــام اللجــان بتقــديم   

 التقرير النهائي للجرد خالل املدة احملددة.

 اهليئة العامة للسياحة 
 الرصيد  املصروفات  املخصصات  البيان  

 972,300 55,277,700 56,250,000 الباب األول 
 1,033,555 2,066,445 3,100,000 الباب الثاني 
 2,000,000 - 2,000,000 الباب الثالث 

 4,005,855 57,344,145 61,350,000 اإلمجالي 
 

 نظام الرقابة الداخلية

لتزام مبعاجلة املالحظـات الـواردة يف التقريـر العـام الصـادر عـن ديـوان        عدم اال -

 م.2015احملاسبة لسنة 

 عتماد اهليكل التنظيمي واملالك الوظيفي من قبل جملس الوزراء.  عدم ا -

لتزامـــات املاليـــة باملخالفـــة قســـم املـــالي عـــن مســـك ســـجل متابعـــة االغفـــال الإ -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (18)للمادة رقم 
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مـن   (99)عدم االنتظام يف القيد بدفرت يومية الصندوق باملخالفـة للمـادة رقـم     -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

بــالتكليف املباشــر لشــركة )اســكوير( االيطاليــة الســابق قيــام مستشــار الــوزير  -

 لتصميم اجلنان والرتمجة مما يعد خمالفة الئحة العقود االدارية.

س صرف مرتبات بعـض املـوظفني بعـد مـا س نقلـهم واحالـة ملفـاتهم بشـهادة          -

اخـــري دون اعطـــا العلـــم الـــي وزارة املاليـــة بالنقـــل، الـــدفع االخـــري الـــي جهـــات 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.   (130)باملخالفة ألحكام املادة 

وكــذلك ( 185)مستشــار مــالي بقــرار رقــم   س تكليــف املراجــع الــداخلي مبهــام -

لـــي عملـــه  باإلضـــافة إ (119)بالعمـــل االضـــايف وســـاعات أخـــرى بقـــرار رقـــم      

سـلبا علـى   يعترب تـداخل وخلـط يف االختصاصـات ممـا انعكـس      االصلي، والدي 

 .لتزامه أداء عمله كمراجع وعدم ا

 لدينـار متثـ  ( 18,776,762)ل مببلـز  تبني وجود صـكوك معلقـة علـى البـاب االو     -

ــكوك  ــحيحة حيـــث       يف صـ ــبية الصـ ــة احملاسـ ــابقة، وي تـــتم املعاجلـ ــنوات سـ سـ

 (118) خالفـة ألحكـام املـادة    اوزت الصكوك املعلقـة املـدة القانونيـة وذلـك بامل    

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

ــو -  واملســتندات املصــوغات بعــض مــن للمــوظفني الشخصــية امللفــات معظــم خل

ــة اهلامـــة ــادة باملخالفـ ــن (128) للمـ ــانون مـ ــم القـ ــأن ،م2010 لســـنة( 12) رقـ  بشـ

 .العمل قانون إصدار

 خــالل اسـم ( 4363) لعــدد تعـيني  قــرارات بإصـدار  للســياحة العامـة  اهليئــة قيـام  -

 معتمـــــد  مـــــالك  او ماليـــــة  خمصصـــــات وجـــــود  دون م،2015 املاليـــــة  الســـــنة

 االول امللحـق  يف متمثلـة ( 179) للقـرار  مالحـق  وجود اس باإلضافة لتسكينهم،

 املـــوظفني، شـــؤون جلنـــة علـــى العـــرض الثالـــث دون امللحـــق-الثـــاني امللحـــق –

 عالقـــات بشـــأنم 2010 لســـنة (12) رقـــم القـــانون مـــن (53) للمـــادة وباملخالفـــة

 .العمل

 النفقات التسيريية 

مبلـز وقـدره    م2016بلغف مجلـة املبـالز احملالـة مـن وزارة املاليـة عـن السـنة املاليـة         

دينــار، يف حــني بلغــف املصــروفات الفعليــة عــن نفــس الســنة مبلــز          (48,363,607)

 -والبيان التالي يوضح ذلك:  دينار (55,495,410) وقدره
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 / البيان الباب

املبالز احملالة من 

 املالية

إمجالي املصروفات 

 الفعلية

 الرصيد املتبقي

 (7,131,803)  55,495,410 48,363,607 األول

 صفر  صفر صفر الثاني

 (7,131,803) 55,495,410 48,363,607 االمجالي

 

دينـار بزيـادة هــو   ( 7,131,803)تتمثـل قيمـة احلـواالت املاليـة يف صـايف املرتبـات        -

ن يـتم خصـمها مـن وزارة املاليـة بعـد إحالتهـا بـإذ       عبارة عن استقطاعات سالبة 

 صرف سالب من اهليئة.  

 شــــهر حوالــــة ضــــمن مــــدرج دينــــار( 470,257) وقــــدره مبلــــز وجــــودلــــوحظ  -

 م،2016 املاليــة الســنة نهايـة  يف الحقـــا صـرفه  س للهيئــة باخلطـأ  ورد م،4/2016

 .سابقة سنوات ومرتبات آتكمكاف

ــم الصـــــرف ذنإ مبوجـــــب - ــؤرخ (900/12) رقـــ  صـــــرف س ،م31/12/2016 يف واملـــ

 قــــدرها ماليــــة وبقيمــــة موظــــف (30) لعــــدد( 2014) كاملــــة ســــنة مرتبــــات

 (830/12) رقــــم  الصــــرف  اذن وفــــق  القيــــام  اس باإلضــــافة  دينــــار، ( 203,093)

 م2015 لســنة وفربايــر ينــاير شــهري مرتبــات بصــرف م،31/12/2016 يف واملــؤرخ

ــدد ــة موظــــف( 153) لعــ ــة وبقيمــ ــدرها ماليــ ــار، (177,620) قــ ــود دون دينــ  وجــ

  .م2016املالية  السنة ميزانية هلما يف خمصصات

ــة        - ــنة املاليــ ــة الســ ــى نهايــ ــات حتــ ــع واألمانــ ــة الودائــ ــف قيمــ ــز  م2016بلغــ مبلــ

  -لوحظ بشأنه ما يلي: دينار ( 9,380,095)

  عـــدة  نـــات( ملـــدة  ـــاوزت ســـتة أشـــهر، وترجـــع إساالحتفـــاظ مببـــالز )أما

مـــــن الئحـــــة امليزانيـــــة ( 162)ســـــنوات ســـــابقة باملخالفـــــة ألحكـــــام املـــــادة 

 واحلسابات واملخازن.

  الضـــمان والتضـــامن وصـــندوق  حتويـــل اخلصـــميات لكـــل مـــن التـــأخر يف(

، وضــريبة الــدخل( حيــف بلــز رصــيدها يف نهايــة الســنة املاليــة  ــو  اجلهــاد

 لالئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. دينار مما يعد خمالفـا (64,946)

  2017، 2016مني هيئة اإلشراف على نشاط التأ
ة غــري متفــر  يتكــون مــن  مبجلــس إدارتــدار هيئــة اإلشــراف علــى نشــاط التــأمني  

الصــادر  (117)مــن القــرار  ( 4)أعضــاء حســب مــا ورد يف نــ  املــادة    رئــيس وأربعــة 

( 760)قـرار  لل عن حكومة اإلنقاذ الـوطين والـذي جـاء تعـديالـ    م 10/05/2016بتاري  

 تصـريف كافــة شـؤونها وممارســة االختصاصــات  حــق بإنشـاء اهليئــة ويكـون هلــم   

بشـــأن اإلشـــراف  م 2005لســـنة  (3)الـــواردة يف القـــانون   تصـــاداملســـندة لـــوزير االق 

حبيث يتم تعـيني وإعفـاء جملـس اإلدارة بقـرار مـن       ،والرقابة على نشاط التأمني

 جملس الوزراء.
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 بشأن اإلشراف على التأمني م 2005لسنة  (3)القانون رقم 

ة شاط التأمني، ومـدى كفـاءة وكفايـ   هيئة اإلشراف على نمن خالل تقييم أداء 

القــوانني واللــوائح املطبقــة مــع نشــاط التــأمني تبينــف العديــد مــن أوجــه القصــور     

والــــظ ترتبــــف عليهــــا ثغــــرات قانونيــــة، جعلــــف مــــن شــــركات التــــأمني تســــعي   

الســتغالهلا مبــا يضــر باملصــلحة العامــة ومحلــة الوثــائق واملســتفيدين مــن أعمــال  

 التأمني اقتصاديا واجتماعيا، وكانف على النحو التالي:

أنـــواع التـــأمني الـــظ يشـــملها القـــانون وذكـــرت مـــن بينهـــا "   ( 1)فصـــلف املـــادة  -

عن األخطاء املهنية ملمارسـي املهـن الطبيـة     تأمينات املسؤولية الطبية " الناشئة

تنظــيم التــأمني الطــيب  ، رغــم وجــود هيئــة خمتصــة ب  واملهــن الطبيــة املســاعدة 

، م 1991لســـنة  (556)رقـــم  اللجنـــة الشـــعبية العامـــة مشـــكلة مبوجـــب قـــرار  

وإحالــة مــا هلــا م 2008لسـنة  ( 132)رقــم قــرار والـظ س إلغاؤهــا الحقـــا مبوجـب   

وما عليها لشـركة ليبيـا للتـأمني يف ظـل اسـتمرار نشـاط الشـركات األخـرى         

العاملــة بســوق التــأمني اللــييب ، ممــا أدى لوجــود تضــارب وتــداخل يف األنشــطة  

 ممثلــة يف -وتكبــد الدولــة  ترتــب عليــه انتفــاع الشــركات اخلاصــة باألقســاط  

بالنيابـة عـن   عن املسؤولية الطبية املرتتبة تعويضات ال -شركة ليبيا للتأمني 

ناهيك عن إتاحة الفرصـة للمستشـفيات العامـة يف التصـرف     ، تلك الشركات 

املبــالز املســتقطعة مــن ممارســي املهــن الطبيــة لصــاا الشــركات اخلاصــة     يف 

 . خالفةباملبعد اسرتجاع جزء كبري منها 

ــادة  - ــة     (4)نصـــف املـ ــاا اهليئـ ــوم علـــى شـــركات التـــأمني لصـ علـــى فـــرض رسـ

علـى الشـركات الـظ     (بواقع )اثنان ونصـف مـن ألـف   ملواجهة تكاليف اإلشراف 

علـى الشـركات الـظ متـارس      (ارس التأمني على احلياة و ) سة من ألـف مت

ــأمني،     ــواع األخــرى مــن الت ــانون ي حيــدد أجــل ال  ــ   األن وز  ــاوزه إال أن الق

ــالز        ــأمني املبـ ــركات التـ ــتغالل شـ ــا أدى إس اسـ ــوم، ممـ ــك الرسـ ــتحقاق تلـ السـ

املقابلة هلا وتشغيلها لصاحلها وبالتالي تـراكم االلتزامـات علـى الغـري لصـاا      

 اهليئة.  

 أدوات ممارسة التأمني وإعادة التأمني على الفئات التالية: (5)اقتصرت املادة  -

  التأمني.شركات التأمني وإعادة 

 مجعيات التأمني التعاوني. 

 .صناديق التأمني األهلية 

 .صناديق التأمني العامة 

 .االحتادات واألجهزة العامة 

ــا   - ــادة مـــرتبط بكونهـ ــات ي تشـــتمل علـــى شـــركات إدارة الن  قصـــور هـــذه املـ فقـ

علـــى  ،التـــأمني التكـــافلي وشـــركات املتعـــاملني مـــع مـــزودي اخلدمـــةالطبيـــة 

 .  الواقع الرغم من وجودها على أرض
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 ــب أن تتخــذ شــركة التــأمني أو إعــادة التــأمني شــكل   أنــه (6) نصــف املــادة  "

شــركة مســاهمة ، و ـــب أن ال يقــل رأس مـــال الشــركة املكتتـــب بــه الـــظ      

دينــار وال يقــل املــدفوع منــه  ( 10,000,000)تــزاول أعمــال التــامني املباشــر عــن   

أس املـال خـالل مـدة    عند التأسيس عن ثالثة أعشار على أن يتم سـداد بـاقي ر  

، ال تتجـــاوز  ـــس ســـنوات مـــن تـــاري  قيـــد الشـــركة بالســـجل املعـــد لـــذلك 

وبالنسبة للشركات الظ تزاول نشاط إعـادة التـأمني فيجـب أن ال يقـل رأس     

دينــــار ، وأن تكــــون أســــهم ( 30,000,000)ماهلـــا املــــدفوع عنــــد التأســــيس عــــن  

االمسيــة الصــادرة ، ويشــرتط أن ال تقــل األســهم   الشــركة أمسيــة وحلاملــها 

مــن جممــوع أســهمها وأال تقــل   %(50)عــن الشــركة يف مجيــع األحــوال عــن   

 مـن رأس املـال  %( 51)نسبة مساهمة الليبيني يف شركة التأمني املباشـر عـن   

...  . " 

إال أنهــا اكتفــف بتحديــد حجــم رأس املــال لشــركات التــأمني دون التطـــرق        

ح مــــدى إجــــازة ملكيــــة  للتفصــــيل يف نســــبة املســــاهمني الليبــــيني مبــــا يوضــــ  

 الشركة للقطاع اخلاص بالكامل أو بشكل جزئي.

   ال  ــوز تأســيس شــركة التــأمني أو إعــادة التــأمني إال    أنــه "  (7)نصــف املــادة

ــاد     ــة لالقتصــ ــعبية العامــ ــة الشــ ــة اللجنــ ــن امانــ ــد احلصــــول علــــى إذن مــ  بعــ

ــب احلصــول علــى اإلذن مــن دراســة اجلــدوى الفنيــة       والتجــارة،  ويرفــق بطل

 ،ادية للشــركة وأغراضــها وفــروع التــأمني املزمــع القيــام مبزاولتهــا   واالقتصــ

ـــا   ،والبيانـــات اإلضـــافية الالزمـــة لدراســـة الطلـــب  ويـــتم البـــث يف الطلـــب وفقـ

ويقــوم املؤسســون الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القــانون،  لإلجــراءات الــظ حتــددها

كة طبقـــا ألحكــام  بعــد احلصــول علــى اإلذن بالــاذ إجــراءات تأســيس الشــر    

 القانون التجاري " 

د الشـــركات يــ إال أنهــا اكتفــف بتحديـــد اآلليــة املتعلقــة بالتأســـيس دون تقي    

تلــك الــظ  بعمليـة  ديــد ســنوية تســاعد علــى إحكـام الرقابــة عليهــا خصوصــاـ  

 .تتبع القطاع اخلاص

 أنه " يشرتط أن يكون من بـني املسـؤولني عـن إدارة الشـركة     ( 10) نصف املادة

ان مــن ذوي اخلــربة يف جمــال التــأمني علــى أن يكــون أحــدهما القــائم        عضــو

بــاإلدارة التنفيذيــة ومتمتعــا جبنســية ليبيــة، كمــا يشــرتط أن يكــون املــدير      

ــؤ ــأمني    املســـ ــادة التـــ ــات وإعـــ ــاب والتعويضـــ ــات االكتتـــ ول عـــــن كـــــل عمليـــ

واالســـتثمار مــــن ذوي اخلــــربة واملؤهــــل العلمــــي يف جمــــال التــــأمني وإعــــادة  

 ". ستثمار حسب األحوالالتأمني واال

إال أنها اقتصرت أن يكون من ذوي اخلربة دون حتديـد مسـتوي اخلـربة أو نـوع     

ممـا ترتـب    ،ومسـتوي املؤهـل العلمـي املطلـوب والشـهادات املهنيـة يف هـذا اجملـال        

عليه عدم القدرة على تقييم مسـتوي الكـوادر البشـرية واملهنيـة يف هـذا اجملـال       

 .بول لدى اجلميعبأساس أو معيار قانوني مق
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   أنـه " علـى شـركات التـأمني أن تعيـد التـأمني علـى جـزء مـن           (13)نصف املـادة

عمليـات التــأمني الــظ تعقــدها يف الــداخل لــدى الشــركات الــظ يــتم تأسيســها  

إلعــادة التــأمني يف ليبيــا، وذلــك علــى أســاس القواعــد واحلصــ  والعمــوالت     

لـظ يصـدر بتحديـدها قـرار     الظ تؤديها شركات اإلعـادة عـن هـذه العمليـات ا    

 من وزير االقتصاد ".  

ــول       - ــأمني بقبـ ــركات التـ ــزام شـ ــرورة إلـ ــارة إس ضـ ــادة باإلشـ ــذه املـ ــف هـ أكتفـ

من شركات التامني املناظرة العاملـة بالسـوق اللـييب أي     احلص  املسندة هلا

القيــام بإعــادة تــأمني اختيــاري مللــي داخلــي قبــل اللجــوء إس إعــادة التــأمني       

، حبيــث يــتم االحتفــاظ جبــزء مــن كــل عمليــة اكتتــاب   ارجياالختيــاري اخلــ

، وحيـث أصـبحف هـذه املـادة      للسـوق اللـييب   ةسـتيعابي وفـق الطاقـة اال  بالداخل 

مبتـورة بســبب عــدم حتديـد النســب املقــدرة لإلعـادة للخــارج وعــدم حتديــد أي    

معــايري فنيــة وماليــة أو احلصــول علــى موافقــة مــن قبــل هيئــة اإلشــراف علــى   

قــد س اســتيفائها يف الســوق   ةني مبــا يفيــد أن الطاقــة االســتيعابي نشــاط التــأم

، كمـــا أنهـــا ي حتـــدد ماهيـــة االعمـــال الـــظ   اللـــييب وإجـــازة اإلعـــادة للخـــارج 

يعــرف بإعــادة  تتطلــب إعــادة للخــارج للحــد مــن عمليــات اإلعــادة الكليــة او مــا   

 . %(100)التأمني الواجهة إي إعادة بنسبة 

 م عن حكومة اإلنقاذ الوطين2016نة لس( 118( )117)القرارين 

، بإحالــة اختصــاص اإلشــراف  م2005لســنة  (3)مــن القــانون رقــم  ( 3)قضــف املــادة  

، شــعبية العامــة لالقتصــاد والتجــارة  والرقابــة علــى نشــاط التــأمني إس اللجنــة ال  

بشــأن إنشــاء اهليئــة تــن    م 2007لســنة  (760)مــن القــرار رقــم  ( 4) كمــا أن املــادة 

تـــدار بواســـطة جلنـــة إدارة يصـــدر قـــرار بتســـميتها مـــن اللجنـــة    علـــى أن اهليئـــة

شــعبية العامــة لالقتصــاد  الشــعبية العامــة بنــاء  علــى عــرض مــن أمــني اللجنــة ال    

 ، وبالتالي فإن ذلك يؤكد تبعية اهليئة لوزارة االقتصاد.والتجارة

ــيس         أن إال  ــس إدارة غــري متفــر  يتكــون مــن رئ ـــا بواســطة جمل ــدار حالي ــة ت اهليئ

لســنة  (118)س تعيــنهم مــن جملــس الــوزراء مبوجــب القــرار رقــم   ،ة أعضــاءوأربعــ

بناء  على القـرار  م، 10/05/2016والصادر عن حكومة اإلنقاذ الوطين بتاري  م، 2016

ممــا ترتــب عليــه مــا   ،القاضــي بتعــديل قــرار إنشــاء اهليئــة م 2016لســنة  (117)رقــم 

 :يلي

 مــا ورد يف القــانون رقــم  ســحب االختصاصــات املســندة لــوزير االقتصــاد حســب

بشـــأن اإلشـــراف والرقابـــة علـــى نشـــاط التـــأمني، بنـــاء  علـــى م 2005لســـنة  (3)

مـا يعـين    والـذي جـاء تعـدياـل باملخالفـة لقـرار إنشـاء اهليئـة،       ( 117)القرار رقم 

 تعديل قانون بقرار.  

        ــق ــا يتعلـ ـــا فيمـ ــة، خصوصـ ــى اهليئـ ــة علـ ــاد يف الرقابـ ــاء دور وزارة االقتصـ إلغـ

اخلارجيـة املرتتبـة علـى التزامـات شـركات التـأمني، والـظ يرتتـب          بـاحلواالت 
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عليها تسـرب يف مـوارد الدولـة مـن العمـالت االجنبيـة، وكـذلك عـدم قـدرتها          

 عن القيام بدورها القانوني  اه نشاط إعادة التأمني التجاري والتكافلي.

    ل وزارة االقتصـاد علـى الفصـ    التضارب احلاصل يف سوق التـأمني وعـدم قـدرة

 .فيه

    مـن اجلهـة التابعـة هلـا      ،عدم اعتماد لوائح اهليئة وقراراتهـا وتصـرفاتها املاليـة

ات والتصـرفات الـظ ترقـى إس    مما ترتب عليه قيام اهليئة جبملـة مـن القـرار   

باإلضـــافة إس عـــدم اهتمامهـــا    ،املـــالي يف مقـــدراتها ومواردهـــا املاليـــة    اهلـــذر

 .جبباية رسوم اإلشراف من شركات التأمني

 أهداف هيئة اإلشراف على نشاط التأمني 

 تهدف اهليئة وفق قرار إنشاؤها إس حتقيق األغراض التالية: -

 محاية حقوق محلة وثائق التأمني واملستفيدين من إعمال التأمني. -

ضمان حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعيـة للنشـاط التـأميين واحلفـاظ      -

 الجنبية من التسرب.على املدخرات الوطنية وموارد العمالت ا

كفالـــة ســـالمة املراكـــز املاليـــة لوحــــدات ســـوق التـــأمني والتنســـيق ومنــــع         -

 التضارب بينها.

 العمل على تنمية الوعي التأميين. -

 تدعيم سوق التأمني والعمل على تطويره. -

توثيــق روابــط التعــاون والتكافــل مــع هيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى املســتوى    -

 .العربي واإلفريقي والعاملي

االرتقاء باملهن التأمينيـة واإلسـهام يف تـوفري كفـاءات بشـرية مؤهلـة ملمارسـة         -

 أعمال التأمني.

م املشار إليه سلفـا والئحتـه التنفيذيـة الـاذ    2005لسنة  (3) كما حدد هلا القانون

جمموعـة مــن اإلجـراءات والتــدابري يف سـبيل حتقيــق أغراضـها وميكــن توضــيحها     

 ي:بشكل وجيز على النحو التال

اإلشراف على أدوات مزاولة نشاط التـأمني وإعـادة التـأمني وكـل مـا يسـتجد         -

 يف هذا الصدد.

دراســة طلبــات تأســيس الشــركات وإعــداد املقرتحــات بشــأنها ومــدى أمكانيــة       -

منحها إذن املزاولة، باإلضافة إس قيد خـرباء واستشـاريون التـأمني ورياضـيات     

 لتأمينني.واملراجعني ا ءالتأمني والوكالء والوسطا

ــام      - ــأنها والقيـ ــرأي بشـ ــداء الـ ــأمني وإبـ ــال التـ ــريعات املتعلقـــة مبجـ ــة التشـ دراسـ

بالتوصــيات الكفيلــة بتحســينها، والــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات ملتابعــة تنفيــذ      

 أحكام القوانني املعلقة بسوق التأمني.
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إعـــداد النشـــرات واإلحصـــائيات والتقـــارير والدراســـات التأمينيـــة حـــول ســـوق    -

لــييب، وتقــديم املســاهمات الالزمــة لتمويلــها خلدمــة ســوق التــأمني     التــأمني ال

 الوطين.

ــوق        - ــوير سـ ــدم تطـ ــا خيـ ــأمني مبـ ــييب لشـــركات التـ ــاد اللـ ــع االحتـ ــيق مـ التنسـ

 التأمني.

متثيل الدولة الليبية يف هيئـات وشـركات التـأمني وإعـادة التـأمني الـظ تقـرر         -

 الدولة املساهمة فيها.

تــدار هيئــة اإلشــراف علــى نشــاط التــأمني مبجلــس إدارة غــري متفــر  يتكــون مــن    

الصــادر ( 117)مــن القــرار   (4)رئــيس وأربعــة أعضــاء حســب مــا ورد يف نــ  املــادة     

( 760)عن حكومة اإلنقـاذ الـوطين والـذي جـاء تعـدياـل للقـرار       م 10/05/2016بتاري  

ارســة االختصاصــات بإنشـاء اهليئــة ويكـون هلــم حــق تصـريف كافــة شـؤونها ومم    

ــندة لـــوزير االقتصـــاد الـــواردة يف القـــانون      بشـــأن اإلشـــراف  م 2005لســـنة ( 3)املسـ

والرقابة على نشاط التأمني، حبيث يتم تعـيني وإعفـاء جملـس اإلدارة بقـرار مـن      

 جملس الوزراء.

 تقييم األداء 

ــائمني علـــى إدارة     - ــؤوليات بـــني القـ ــات واملسـ ــارب احلاصـــل يف االختصاصـ التضـ

 حاليـا من رئيس وجملس إدارة ومدير عام. اهليئة

بعد اهليئة عن السعي لتحقيق األهداف الظ أنشأت من أجلها واقتصـار دورهـا    -

ــة        ــا عيني ــنقالت ومزاي ــا يف مصــروفات وت ــى حتصــيل االشــرتاكات وإنفاقه عل

ومكافآت وعدم الرتكيز على ضمان حتقيق االهـداف االقتصـادية أو احلفـاظ    

وموارد العمـالت األجنبيـة وكـذلك عـدم قـدرتها علـى       على املدخرات الوطنية 

تنميـــة الـــوعي التـــأميين لـــدى املـــواطنني أو دعـــم ســـوق التـــأمني والعمـــل علـــى  

 تطويره.

ي يــتمكن الــديوان مــن االطــالع علــى بــرامج وخطــط اهليئــة ملراجعــة وإجــراء     -

التعديالت الالزمـة للقـوانني واللـوائح التنفيذيـة وإصـدار القـوانني والقـرارات        

جلديـــدة فيمـــا خيـــدم قطـــاع التـــأمني والعمـــل علـــى تطـــوير قطـــاع التأمينـــات  ا

ــي       ــحي والتعليمــ ــاعيني الصــ ــة بالقطــ ــخاص املتعلقــ ــات األشــ ــة وتأمينــ العامــ

والتأمينـــات التكافليـــة ووضـــع املعـــايري احملاســـبية لشـــركات التـــأمني وإعـــادة   

 التأمني لألنشطة املختلفة.

القـوائم املاليـة وأسـس تقيمهـا      عدم سعي اهليئة لوضع القواعـد العامـة إلعـداد    -

وحتديــــــد معــــــايري الرقابــــــة الداخليــــــة واألنظمــــــة احملاســــــبية واملــــــدخرات   

واالســـتثمارات التأمينيـــة لشـــركات التـــأمني وإعـــادة التـــامني، والســـعي إس       

ــات آليــة الســتخراج املعلومــات         تطبيــق النظــام اإللكرتونــي إل ــاد قاعــدة بيان

مني واجلهـــات االخـــرى الـــظ تـــزاول والبيانـــات املعـــدة مـــن قبـــل شـــركات التـــأ 
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ــعي      ــافة إس السـ ــة باإلضـ ــة املتناهيـ ــة والدقـ ــرعة املمكنـ ــأمني بالسـ ــات التـ عمليـ

 لتطبيق نظام احلوكمة.

ــاون بـــني          - ــأمني وإ ـــاد تعـ ــوير قطـــاع التـ ــن تنميـــة وتطـ ــتمكن اهليئـــة مـ ي تـ

الشركات العاملة يف سوق التأمني من حيث تبـادل االخطـار وإسـناد مـا يفـوق      

التفاقيــة كــل شــركة إس شــركة أخــرى قبــل اللجــوء     ةســتيعابيالطاقــة اال

إس اإلسناد االختياري اخلارجي وذلك للحد مـن تسـرب النقـد االجـنيب، وحـث      

ــأمني ذات التصــنيف اجليــد         ــى التعامــل مــع شــركات إعــادة الت الشــركات عل

 والسمعة اجليدة وإبرام االتفاقيات.

لشــركات العاملــة يف جمــال   عــدم قيــام اهليئــة بــإجراء أي دراســة او تقيــيم ل      -

التــأمني بالســوق اللــييب وحتديــد أوجــه القصــور يف أداء أعماهلــا أو التزاماتهــا،     

وكذلك القصور يف متابعـة الشـركات الـظ ي تقفـل ميزانياتهـا وإعـداد بيـان        

 بالشركات املتعثرة وتطبيق بنود القانون يف هذه احلاالت.

ــؤمتر أ     - ــدوة أو مـ ــد أي نـ ــة بعقـ ــام اهليئـ ــدم قيـ ــوعي   عـ ــة الـ ــك لتنميـ ــاء وذلـ و لقـ

التــأميين لــدى املــواطنني حســب مــا نــ  عليــه قــانون اإلشــراف وقــرار اإلنشــاء،   

ضعف الوعي التأميين لدى محلة الوثائق، وجلوهم للقضـاء عنـد   مما أدي إس 

 .حدوث الضرر

لــوحظ عــدم اهتمــام اهليئــة مبتابعــة ســجل األمــوال املخصصــة للشــركات،           -

 الوثائق واهليئة أمام هذه الشركات.والذي يعترب الضامن حلملة 

ــة ألعمــال         - ــة باإلحصــائيات الفني ــأمني بتزويــد اهليئ ــزام شــركات الت عــدم الت

 إعادة التأمني وعدم الاذ اهليئة أي إجراءات باخلصوص، واملتمثلة يف اآلتي:

 .األقساط املكتتبة لكل اتفاقية على حدي 

 .العموالت احملتسبة على كل األقساط 

 سددة حسب فروع التأمني.التعويضات امل 

 .التعويضات حتف التسوية 

 .النتائج الفنية لكل اتفاقية 

ــى مالحظتــه يف تقــاريره الســابقة بشــأن ضــرورة         - ــديوان يؤكــد عل ــزال ال ال ي

إمتام إجـراءات نقـل ملكيـة العقـار املشـغول مـن إدارة اهليئـة مبوجـب عقـد بيـع           

مليــــــون ديناربتــــــاري  ( 4)بــــــني شــــــركة ليبيــــــا للتــــــأمني واهليئــــــة مببلــــــز 

ــوم      م 13/12/2010 ــل رســ ــة مقابــ ــتحقات اهليئــ ــوية مســ ــل تســ ــذي س مقابــ والــ

 اإلشراف.

غياب دور اهليئة فيما يتعلق حبماية محلة وثائق التأمني يف جانـب املسـؤولية    -

الطبيـــة، حيـــث أنهـــا ي تـــؤدي دورهـــا يف التنســـيق ومنـــع التضـــارب بـــني أدوات  

 ييب.التأمني العاملة يف سوق التأمني الل
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ــات التعويضــات املتعلقــة باملســؤولية         - ــبس احلاصــل يف عملي عــدم احلــد مــن الل

الطبيــة، فيمــا يتعلــق بعمليــة الســداد واألحكــام القضــائية علــى شــركة ليبيــا     

للتــأمني لســـداد التعويضــات علـــى الـــرغم مــن أن هـــذه املطالبــات غـــري مغطـــى     

 تأمينيـا.

عامـة بالدولـة، والـظ    عدم سعي اهليئة للرفـع مـن مسـتوى التوعيـة للجهـات ال      -

تقدم ميزة التـأمني الصـحي ملوظفيهـا عـن طريـق التعاقـد املباشـر مـع مـزودي          

 من قانون اإلشراف. (60) اخلدمة، وهذا خيالف أحكام املادة

عدم التزام اهليئة بتطبيق ما ورد يف الكتـاب الصـادر مـن وزارة االقتصـاد حتـف       -

البـــث يف طلبـــات تأســـيس   بشـــأن إيقـــافم 22/12/2015واملـــؤرخ يف  35,2,5رقـــم 

الشركات اجلديدة العاملة يف جمال التـأمني التجـاري والتكـافلي حيـث تـبني      

 منح إذن مزاولة لبعض الشركات بعد هذا التاري .

إن املالك الوظيفي للهيئة ال يتناسب بدرجة نسبية عاليـة مـع طبيعـة عملـها،      -

ــادة   ــائها،  مــــن قــــرار (3) واألهــــداف الــــظ تســــعي إس حتقيقــــه وفقـــــا للمــ إنشــ

باإلضافة إس افتقارهـا إس مراكـز وخـربات وظيفيـة حساسـة كاملستشـارين       

يف اجملــال التــأميين، إضــافة إس إقحــام أشــخاص غــري متخصصــني ومــؤهلني     

بلجان حساسة كلجنة احلواالت اخلارجيـة وجلنـة حصـر االلتزامـات املاليـة،      

لكفـــاءة األمــر الــذي جعــل مـــن عمــل هــذه اللجــان يتصـــف بعــدم االقتصــاد وا        

 والفعالية.

ــيل        - ــة حتصـ ــديرها إلمكانيـ ــات تقـ ــة يف عمليـ ــف تفاؤليـ ــة كانـ ــرة اهليئـ إن نظـ

ــا خـــالل ســـنظ   ــادة يف   م، 2017وم 2016إيراداتهـ ــاحب ذلـــك زيـ ــد صـ ــالي قـ وبالتـ

تقدير مرتباتهـا ومـا يف حكمهـا إال أن املالحـظ علـى اهليئـة أنهـا ي تـتمكن مـن          

 من املقدر. %49 حتصيل إال ما نسبته

هليئــة لنصــوص الفصــل الرابــع )املزايــا املاليــة( مــن الالئحــة املاليــة      خمالفــة ا -

عــن جملــس اإلدارة، فيمــا يتعلــق بصــرف   م 2016لســنة ( 12)املعتمــدة بــالقرار 

البدل النقدي واهلاتف والتـأمني الصـحي، والـظ ي تـورد هـذه املزايـا بالالئحـة        

 املالية املعتمدة.

كات ي تقـم بـدفع الرسـوم    لوحظ من خالل الفح  هناك العديد مـن الشـر   -

وحيـث تبينـف املالحظـات     املستحقة عليها نهائيا أو س دفع دفعة واحـدة فقـط.  

 التالية حول عملية حساب هذه الرسوم وهي:
       عد القيام باملصادقات الالزمة إلثبات حق اهليئـة والقـدرة علـى املطالبـة بـه

ــادقات  عـــ     ــذه املصـ ــا هلـ ــا أن إهماهلـ ــة، كمـ ــرتات الالحقـ ــالل الفـ ــن خـ ل مـ

 القدرة التحصيلية للهيئة جمهولة وال ميكن قياسها.

        عــدم قيــام اهليئـــة بإقفــال حســاباتها مـــع الشــركات أول بــأول وبالصـــورة

 الصحيحة.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

406 

 

 .إن اهليئة تهمل متابعة مستحقاتها مع الشركات احملالة للقضاء 

        إن آلية حساب رسوم اإلشـراف علـى الوثـائق املربمـة بـالعمالت األجنبيـة ال

 صورة الصحيحة.تتم بال

عــدم قيــام اهليئــة بفحــ  دوري لشــركات التــامني وإعــادة التــامني للتأكــد      -

من مدى اسـتمرارية وقـدرة هـذه الشـركات علـى الوفـاء بالتزاماتهـا والتأكـد         

من سـالمة مركزهـا املـالي ومـدى مراعاتهـا ألحكـام القـانون واألسـس الفنيـة          

 ملزاولة عمليات التأمني وإعادة التامني.

امتالك اهليئة ألي مستندات أو سجل يثبـف متابعـة تنفيـذ شـركات      ي يتبني -

التأمني اللتزاماتها بتكوين املخصصات الفنية الالزمة ملقابلة التزاماتهـا  ـاه   

 محلة الوثائق واملستفيدين منها.  

عـدم قيــام اهليئــة بدراسـة االتفاقيــات املربمــة مــع شـركات اإلعــادة ســواء فيمــا     -

املباشرة أو غري املباشـرة أو  ـاوز اخلسـارة والـظ متثـل تسـرب       يتعلق باإلعادة 

 لعمالت وموارد الدولة.

عدم بـدل العنايـة املهنيـة مـن قبـل اهليئـة فيمـا يتعلـق باحلـد مـن إعـادة تـأمني              -

 %(.100إعادة تأمني ) الواجهة

ي يـــتمكن الـــديوان مـــن االطـــالع علـــى ملاضـــر اجتماعـــات جلنـــة احلـــواالت     -

ــة أو  ــن    اخلارجيــ ــواردة مــ ــة الــ ــا واملطالبــ ــة بهــ ــات املتعلقــ املراســــالت والتعميمــ

 الشركات، على الرغم من مكاتبة اهليئة بهذا الشأن.

ال يوجد أي قواعد أو ضـوابط تعمـل وفقهـا الشـركات، حيـث أن كـل شـركة         -

 تعمل وفق ما تراه مناسب من وجهة نظرها.

ـــ       - أمني لـــوحظ تشـــكيل اللجنــــة العليـــا للرقابـــة الشــــرعية علـــى شـــركات التـ

التكـــافلي باألمســـاء ولـــيس بالصـــفة ممـــا يعطـــي لكـــل عضـــو االســـتمرارية يف  

 العضوية حتى بعد التقاعد ومدة اللجنة  س سنوات قابلة للتجديد.

 األداء املالي ونظام الرقابة الداخلية 

وقصــور نظــام الرقابــة الداخليــة املطبــق باهليئــة وافتقــاره إس املقومــات  ضــعف  -

 رقابة وتقييم االداء، ويتضح ذلك يف املالحظات التالية:الظ  عل منه أداة لل

         ــة املعــدة عــن الفــرتة موضــوع الفحــ  ال تقــارير مكتــب املراجعــة الداخلي

ترقــــي إس مســــتوي املهــــام املناطــــة باملكتــــب والــــواردة بــــالتنظيم الــــداخلي  

للهيئة، والظ تعترب املؤشـر احلقيقـي لسـالمة اإلجـراءات املاليـة، باإلضـافة       

م التطرق للمشاكل الظ تعـاني منهـا اهليئـة خصوصــا فيمـا يتعلـق       إس عد

 باإليرادات، وديون اهليئة وقيامه بإجراء املصادقات الالزمة مع الشركات.

        عـــدم قيـــام اهليئــــة بإشـــراك مكتـــب املراجعــــة الداخليـــة يف جلـــان اجلــــرد

 السنوي.
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       ض ي يتبني قيام مكتب املراجعة بفحـ  ومراجعـة العقـود املربمـة مـع بعـ

 اجلهات والتأكد من استفاءها جلميع الشروط.

        عـدم قيـام املكتــب بـإجراء اجلــرد املفـاجئ خلـزائن اهليئــة وخمازنهـا وحصــر

 العهد والتأكد من تسويتها.

   افتقــار مكتــب املراجعــة للعناصــر البشــرية املؤهلــة وعــدم مالئمــة املــؤهالت

 العلمية للعاملني به.

   ن القانونيـــة والتســـجيل ال تتعـــدي  التقـــارير املعـــدة مـــن قبـــل إدارة الشـــؤو

كونها تقارير حصر ألعمـال اإلدارة، رغـم وجـود العـدد الكـايف واملؤهـل مـن        

 العاملني باإلدارة.

        ــات ــة متمثلــة يف اإلدارة القانونيــة مبســك ســجل قيــد طلب ــام اهليئ عــدم قي

الشـكاوى والتظلمــات وفــض النزاعـات بســبب جلــوء محلـة الوثــائق للقضــاء    

 ت.يف مثل هذه احلاال

   عـــدم وجـــود أي مقرتحـــات أو رؤيـــة حـــول مـــدى إمكانيـــة تعـــديل القـــوانني

 املنظمة لعمل اهليئة.

           قيــام اهليئــة بإصــدار عــدة قــرارات لشــطب وكــالء تــأمني مقيــدين لــدي

شــركات التــأمني، علمـــا بــأنهم غــري مســجلني بســجالت القيــد املخصصــة      

ميــنحهم هلــذا الغــرض بقســم التســجيل بــإدارة الشــؤون القانونيــة، وهــو مــا  

 صــالحية ممارســة نشــاط وكيــل التــأمني، وهــذا مــا يعتــرب خمالفـــا للمــادة 

 بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمني.( 3)من القانون  (51)

    عــدم قيــام اهليئــة مبســك بعــض الســجالت ذات األهميــة والــظ نــ  قــانون

اإلشراف ومجيع اللوائح على مسكها، باإلضـافة إس كثـرة الكشـط واحملـو     

 تعديل ببعض السجالت املوجودة.وال

 .عدم استيفاء البيانات ببعض السجالت املمسوكة بالقسم 

          عــدم وجــود خطــة تدريبيـــة معتمــدة لــدي اهليئــة ممـــا جعــل مــن عمليـــة

ــة         ــتم وفــق التقــدير الشخصــي ورؤي ــة ت ــول العــروض التدريبي ــار وقب اختي

ـــ   ة القــــائمني علــــى اإلدارات داخــــل اهليئــــة، باإلضــــافة لعــــدم اهتمــــام اهليئـ

بضــرورة وجــود شــهادات املوفــدين للــدورات التدريبيــة، خصوصـــا الــدورات      

 ذات التكاليف العالية ومتثل شهادات مهنية عليا.

         ــأمني، باإلضــافة إس عــدم ــة مــع جمــال الت ــدورات التدريبي عــدم تناســب ال

قيــام املوفــدين بتقــديم أي تقــارير عــن حضــورهم هلــذه الــدورات واملهمــات،    

 داخلية للهيئة بضرورة تقدميها.والظ تن  اللوائح ال

      ،إيفاد موظفني من خارج اهليئة وعلى حساب ونفقـة اهليئـة دون وجـه حـق

 ودون أي مردود مقابل تكاليف اإلنفاق.

         عدم توخي الدقة واملوضـوعية عنـد إعـداد امليزانيـات التقديريـة، ممـا يشـري

إس عــدم وجــود دراســات أو حبــوث حــول عمليــة التقــدير إمنــا تــبين علــى          
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ــة      ــري املنطقيـ ــوائية غـ ــديرات العشـ ــية، والتقـ ــات الشخصـ ــات والعالقـ التوقعـ

 والظ ال ميكن أن تتصف بأي شكل من أشكال املالئمة.

ظهــور مبــالز معلقــة مبــذكرة التســوية مصــرف الواحــة ســوق اجلمعــة بلغــف   -

 حسب اآلتي: دينار (375,145) و 

 تاري  اإليداع املبلز

 م24/11/2015 177,939

 م01/02/2016 150,000

 م16/02/2016 49,206
 

عبـارة عـن مكافـأة لـبعض أعضـاء       دينـار  (15،931)حتميل سنة الفح  مببلز  -

ممــا يتطلــب العمــل علــى  م 31/12/2015حتــى م 1/5/2015اللجنــة اإلداريــة مــن  

 التعديل وحتميلها مصروفات سنوات سابقة.

ــز م 16/06/2016املــــؤرخ يف ( 530)مبوجــــب إذن الصــــرف رقــــم   - س صــــرف مبلــ

عبارة عن مكافأة ملوظفي اهليئـة والعمالـة املؤقتـة مبناسـبة عيـد       دينار 52,338

ــس اإلدارة رقــم        ــرار رئــيس جمل ــارك ومنحــف مبوجــب ق لســنة  (1)الفطــر املب

بناء  على عرض من املدير العام ، وهي تعادل مرتب شهر مـن األساسـي   م 2016

 -هذا وقد لوحظ بشأنها اآلتي :

  ســابات اهليئــة ولــيس مــن صــندوق التكافــل االجتمــاعي    س الصــرف مــن ح

 املوجود باهليئة.

 .س الصرف على أساسي املرتب وليس مكافأة مقطوعة 

      ــاملقهى ــاملني بـ ــراء والعـ ــى الغفـ ــة حتـ ــاملني باهليئـ ــع العـ س الصـــرف جلميـ

 واللذين يتبعون شركة خدمات خاصة.

 : جلنة احلواالت اخلارجية

ــالقرار  ــادر عـــن جملـــس اإلدارة لســـنة   (2)س تشـــكيلها بـ ــي م2016الصـ ، بشـــأن تلقـ

طلبــات التحــويالت اخلارجيــة املتعلقــة بشــركات التــأمني لدراســتها، والبــث فيهــا  

ــدة ال تتجـــاوز   ــاري  تقـــديم املســـتندات، إضـــافة إس وضـــع        (10)يف مـ أيـــام مـــن تـ

 الضوابط الالزمة لقبول هذه الطلبات من الشركات.

قرار بتشكيلها وإلغائها أكثـر مـن مـرة فيمـا سـبق       بأن هذه اللجنة قد صدر علمـا

يف بدايـــة الســـنة عنـــدما م 2016وكـــذلك خـــالل ســـنة م 2013م، 2012خـــالل ســـنة 

 كانف اهليئة تدار بواسطة جلنة إدارة.

ملضـر مـن ملاضـر     (13)من خالل الفح  التفصـيلي لعـدد   للديوان أتضح  -

نـــه توجـــد م، علمــــا بأ2017ملضـــر مـــن ملاضـــر ( 11)وكـــذلك م، 2016ســـنة 

بعض احملاضـر الـظ ي نـتمكن مـن اإلطـالع عليهـا وعـددها تقريبــا ملضـرين          

 -: بناء  عليه فقد توصلنا للتاليم، 2017لسنة  (13) (،12)وهما 
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قامف بقبـول طلبـات وأقـرت عليهـا باملوافقـة لصـاا أكثـر مـن شـركة علمــا             -

ف عمليـة  حيـث متـ   م2016للعـام  بأنه قد س عرضها يف ملضر االجتمـاع األول  

للموافقــة علــى هــذه املســتندات والــظ   املوافقــة عليهــا بــدون وجــود أي ضــوابط 

 : دوالر وكانف على سبيل املثال 2,000,000متثل مبالز مالية تتجاوز 

 شركة ليبيا للتأمني

 القرار القيمة نوع اإلتفاقية املستفيد

جمموعة 

 معيدين
إختياري صادر 

 طريان
 $ 616,048  

 باملوافقةأقرت اللجنة 
 € 15,765  

جمموعة 

 معيدين
 اختياري اتفاقي

 $ 1,558,711  

  127,966 €  أقرت اللجنة باملوافقة

£ 9,896 

 

تأخري اهليئة يف البث يف طلبـات احلـواالت اخلارجيـة حيـث تـبني وجـود طلبـات         -

ــدرج يف       2016مــن ســنة   ــة وصــادر الشــركات وي ت ــام وارد اهليئ ــى أرق ــاء عل بن

 ،لصــاا شــركة ليبيــا للتــأمني  227/2016علــى ســبيل املثــال  م، 2016ملاضــر 

ــأمني    280/2016 ــة    274/2016 ،لصــاا شــركة الثقــة للت لصــاا شــركة الثق

 للتأمني.

وجــود ملاضــر اجتمــاع للتجديــد املوافقــات املمنوحــة لــبعض الشــركات علــى     -

من عدم ذكرها يف ملاضـر االجتماعـات السـابقة حيـث كـان احملضـر       الرغم 

 ،ميثـــل عمليـــات  يـــد كـــثرية وأغلبهـــا غـــري مـــذكورة م 2017لســـنة  التاســـع

 -: ومثال على ذلك

 شركة ليبيا للتأمني

 القرار الالحق القرار دينار تونسي القيمة االتفاقيةنوع  املستفيد
املكتب املوحد 

 التونسي
 اتفاقيأعمال 

 432,743.582  
نظرا لوجود موافقات مسبقة على الرغم 

 من عدم ذكره يف احملاضر السابقة
  

         كمـا ورد  عدم ذكر القيمة احملولـة علـى الـرغم مـن إقـرار اللجنـة باملوافقـة

 - على النحو التالي:م 2017باحملضر العاشر 

رقم 

ملضر 

 الدراسة

رقم 

ملضر 

 املوافقة

 شركة ليبيا للتأمني

 م2017

 القرار رقم احلوالة  القيمة االتفاقيةنوع  املستفيد

9 10 
جمموعة معيدين 

 ووسطاء
 اتفاقي اختياري

 صادر
  2016/200 غري مذكورة

أقرت اللجنة 

 باملوافقة
 

    ضتــبني مــن خــالل االطــالع علــى ملاضــر االجتمــاع أنــه يــتم عــدم قبــول بعــ 

املاليـة لـبعض الشـركات، ومـن ثـم يـتم قبوهلـا         ةءاملوافقات بسـبب ضـعف املـال   

ة املاليــة هلــذه الشــركات،  ءدون وجــود أي دراســات حــول دراســة وحتليــل املــال  
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ومثـال علـى   وماهية أليات القبول وفقـا للظـروف الـظ تعـاني منهـا الشـركة،      

 ذلك:

رقم 

ملضر 

 الدراسة

رقم 

ملضر 

 املوافقة

 شركة الثقة للتأمني

 م2016

 املستفيد
نوع 

 االتفاقية
 القيمة

القيمة يف 

  املوافقة

 القرار
 استيفاءالظ س 

 مستنداتها
 الحقـا

3  9 /7 Ait 
 اتفاقي

 صحي 
غري  

 $ 400,000   مذكورة
بعدم 

 املوافقة
بعدم املوافقة لضعف 

 ة املالية للشركةءاملال
أقرت اللجنة 

 باملوافقة
 

  االجتماعات،احلصول على موافقات غري مذكورة يف ملاضر 

     قـد حتصـلنا علـى     م2016لسـنة   (10)وجود تغري يف احملاضـر حيـث أن احملضـر

نسختني منه ويوجد اختالف فيما بينهم ويوجد أكثر مـن ملضـر ومعتمـد    

علــى هــذا النحــو، باإلضــافة إس بعــد احملاضــر املتكــررة والــظ حيتــوي بعضــها   

 على أرقام والبعض األخر ال حيتوي على أرقام.

  نوع العملة يف بعض احملاضر.عدم ذكر 

         عدم التزام الشركات بالضـوابط املطلوبـة منهـا وخصوصــا مـن خـالل تقيـيم

أداء قســم املتابعــة الفنيــة وكــذلك الشــؤون املاليــة واملتابعــة املاليــة مــن حيــث    

ــا  ــاه         حتصــيل رســوم اإلشــراف جنــد أن الشــركات غــري ملتزمــة بواجباته

 ت.اهليئة ومع هذ هي حتصل على املوافقا

وحيث قامـف جمموعـة الفحـ  حبصـر مـا أمكـن مـن التحـويالت الـظ حتصـلف           

عليهـــا الشـــركات، والـــذي يعتـــرب أحـــد الـــدالئل علـــى عـــدم قيـــام اهليئـــة بواجبهـــا  

القــانوني واالقتصــادي حــول إعــادة التــأمني وكــذلك عــدم قــدرتها علــى احلفــاظ     

أن اهليئـة   على موارد الدولة ومصادرها مـن العمـالت األجنبيـة مـن التسـرب، غـري      

لــيس لــديها اإلمكانيــات الالزمــة الــظ متكنهــا مــن دراســة حيثيــات إبــرام اتفاقيــات  

 -إس:  س التوصلالتأمني والظ متثل هدر ملوارد الدولة الليبية وحيث بناء  عليه 

إن شركات التـأمني ال تسـعى إال لتحقيـق أقصـى درجـة مـن األربـان وتعظـيم          -

ممــا يرتتــب عليــه عــدم االهتمــام مبصــلحة   ،قيمــة ومراكــز الشــركات املاليــة

ــزان املــدفوعات مــن خــالل         ــل مي ــادة خل ــل املســاهمة يف زي ــة واقتصــادها ب الدول

 - :واملتمثلة يف ،حجم قيمة التحويالت الظ تقوم بها

 العملة القيمة البيان

تسرب موارد العملة األجنبية 

م/ 2016خالل سنظ 

م أو ما يعادهلا بالنسبة 2017

املربمة بالدينار  لالتفاقيات

 اللييب

 دوالر  30,366,474 

 دينار لييب  850,981,253 

 يورو  3,245,209 

2,076,407 
 دينار تونسي

 اسرتليين 9,896
 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

411 

 

إن اتفاقية إعادة التأمني يـتم القيـام بهـا بالصـورة الـظ تناسـب سياسـة الشـركة          

وقدرتها على إدارة مواردها لتحقيق أقصـى درجـة مـن الرحبيـة والـظ تسـببف يف       

 -املبالز املوضحة أعاله من تسرب للعملة األجنبية: 

 إن اتفاقيــات إعــادة التــأمني تــتم بالكامــل إعــادة تــأمني اختيــاري خــارجي وال         -

يوجد أي اتفاقية اختياري مللي، ممـا يعكـس ضـعف اهليئـة يف حتديـد حجـم       

للسوق اللييب وتقدير النسـب املسـمون بهـا إلعـادة التـأمني       ةالطاقة االستيعابي

االختيــاري اجلــارحي وإلــزام الشــركات بعــدم  اوزهــا حســب مــا نــ  عليــه     

 (.14(، )13)قانون اإلشراف على نشاط التأمني يف املادتني 

تصـل عمليـات اإلعـادة املطبقـة مـن قبـل الشـركات العاملـة بسـوق التـأمني           قد  -

 %،100اللــييب إس مــا يعــرف بإعــادة تــأمني الواجهــة أي إعــادة التــأمني بنســبة   

علــى الـــرغم مـــن أن هـــذا اإلجـــراء يتســـبب يف حتميـــل الدولـــة الليبيـــة مببـــالز  

أنــه  صـــاإضــافية فيمــا يتعلــق حبجــم األقســاط اخلاصــة بهــذه الوثــائق، وخصو 

ع التأمينــات ذات املخــاطر منخفضــة احلــدوث مثــل يــتم تطبيقهــا يف بعــض أنــوا

 تأمينات الطريان.

قيام الشركات التأمني مبـا يعـرف بإعـادة تـأمني  ـاوز اخلسـارة وهـي عبـارة          -

عن القيام أواـل بإعادة تأمني نسيب ومن ثم القيام بإعادة تـأمني  ـاوز خسـارة    

بيـة، ممـا يعــين دفـع أكثـر مـن التـزام لــنفس       للنسـبة املتعلقـة بالشـركات اللي   

 -وثيقة التأمني، مثاـل: 

رقم 

ملضر 

 الدراسة

 الشركة الشرق األوسط للتامني

 م2016
 القرار القيمة االتفاقيةنوع  املستفيد

11  - 
إعادة تأمني  اوز  اتفاقية

 ي تستويف املستندات  150,850 خسارة

 

ــام    ــدم القيـ ــة عـ ــافة إس مالحظـ ــوع    باإلضـ ــر نـ ــدم ذكـ ــتفيد وعـ ــم املسـ بـــذكر اسـ

 االتفاقية.

قيام شركات التأمني باختيـار معيـدي بالتزامـات ماليـة خمفضـة، مـن خـالل         -

السمان بعدد مبالز فيـه مـن االسـتثناءات مـن التغطيـة التأمينيـة والـظ يضـيع         

ــى أقصــى درجــة مــن األمــان والفــاض          ــة يف احلصــول عل ــة الليبي حــق الدول

 املخاطر.

ئـــة أن يكـــون دورهـــا فعـــال مـــن عمليـــة إبـــرام االتفاقيـــة حتـــى  ـــب علـــى اهلي -

تــتمكن مــن ضــمان حــق الدولــة ومحلــة الوثــائق، أي قبــل ترتــب أي التزامــات       

 على شركات التأمني.

تعترب جلنة احلواالت املالية وبالضعف الذي تعاني منه مـن خـالل مالحظاتنـا     -

خصوصــا وأنـه   عليها هي أحد أفضل الوسائل لعمليات غسيل وتبيض األمـوال،  

ــاط       ــة بـــني األقسـ ــات واملقارنـ ــة االتفاقيـ ـــا لدراسـ ــة وفقـ ــات املوافقـ ــتم عمليـ ال تـ
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وتواري  املطالبات ومواعيدها ومـا إس ذلـك مـن سـبل كفيلـة بتعزيـز العمليـة        

الرقابية على احلواالت، مما يـؤدي إس حـدوث عمليـة غسـيل وتبـيض األمـوال       

 وبصور قانونية.

ــابات خارجيـــة و  - ــابات   إن للشـــركات حسـ ــا عمليـــة فـــتح هـــذه احلسـ خمـــول هلـ

بالقــانون فيمــا يتعلــق بالقيــام باســتثمار أمواهلــا واحلصــول علــى عوائــد بأقــل      

ــا قيامهــا بــدفع التزاماتهــا املاليــة مــن هــذه          درجــة مــن املخــاطر والــظ تــبني لن

احلسابات وعلى سبيل املثال شرجة ليبيا للتأمني باإلضـافة إس حصـوهلا علـى    

طالبات مما يعـين أنهـا أمـا تقـوم بعمليـة السـداد املقـدم أو        حواالت لنفس هذه امل

 تهريب أموال للخارج.

ــأمني يف       - ــاط التـ ــة نشـ ــني أدوات مزاولـ ــيق بـ ــة التنسـ ــام يف عمليـ ــة دور هـ للهيئـ

الســوق اللــييب ومنــع التضــارب بينهــا واحلــد مــن املنافســة غــري الشــريفة ولعــل   

ــات إعــادة ال        ــاري  أهــم الوســائل للحــد مــن هــذه األمــور هــو عملي ــأمني االختي ت

احمللــي والــظ  عــل لكافــة الشــركات حصــة ســوقية شــبه مضــمونة وحتقــق    

 العديد من املنافع الداخلية للسوق اللييب.

ــة احلــواالت        - ــييب  ــب أال تشــملها جلن ــدينار الل ــأمني املربمــة بال إن وثــائق الت

 اخلارجية

 -جلنة حصر االلتزامات املالية: 

الصـادر عـن رئـيس جملــس     م2017لسـنة   (3)قرار فيمـا يتعلـق باللجنـة املكونـة بـال     

اإلدارة، بشــأن حصــر االلتزامــات املاليــة بالنقــد األجــنيب املرتتبــة علــى شــركات         

التــأمني لــدى الغــري، والتواصــل مــع مصــرف ليبيــا املركــزي بشــأن وضــع احللــول   

 الالزمة لتنفيذها.  

والــظ كـــان  حيــث ترتــب عنهــا اجتماعــات مــع مــدير إدارة الرقابــة علــى النقــد،          

مفادهــا خماطبــة الشــركات للحصــول علــى بيــان حبجــم التزاماتهــا، والــظ س          

تشــكيلها علــى إثــر جلنــة احلــواالت، ولعــل أهــم مــا يتــبني لنــا أن الغــرض مــن هــذه  

غسـيل أمـوال،    وأاملالية للحد من أي عمليـات تهريـب    تاللجنة هو حصر االلتزاما

 -: وإن حجم التزامات لبعض الشركات مثاـل

 حجم االلتزامات نوع االتفاقية شركاتال

 شركة أمانة للتأمني

 دوالر  150,000 االتفاقيات النسبية

 دوالر 89,886 االتفاقيات غري النسبية

 دينار 3,386,947 وجود قائمة تفصيلية  شركة تيبسظ

 وجود قائمة تفصيلية االحتاد اللييب للتأمني

 د.ل 360,021

 د.ت 95,278

 دوالر 5,252

 

 - االتي: وحيث تبني
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ي نــتمكن مــن االطـــالع علــى ملاضــر اجتماعـــات هــذه اللجنــة أو املراســـالت        -

 والتعميمات املتعلقة بها، على الرغم من مكاتبة اهليئة بهذا الشأن.

إن هــذه اللجنــة ي تتوصــل إس أيــة أليــة للحــد مــن التســرب العملــة األجنبيــة    -

 ليبيا املركزي. وموارد الدولة مع إدارة النقد مبصرف

 التأمني التكافلي:

يعترب التأمني التكافلي أو كما يشار إليـه مبنظـور بسـيط هـو التـأمني بالشـريعة       

ممارســة أعمــال التــأمني  قــرارات تــنظم وزيــر االقتصــاد حيــث أصــدر اإلســالمية، 

، والـظ  الشـرعية  التكافلي، حتديد املعاملة املاليـة ومكافـآت اللجنـة العليـا للرقابـة     

سـنويـا  دينار 150,000لى حتمل هيئـة اإلشـراف علـى التـأمني مبلـز وقـدره       عف نص

 10,000وتتحمـــل شـــركات التـــامني الراغبـــة يف مزاولـــة التـــأمني التكـــافلي مبلـــز  

باإلضافة إس املكافآت املتعلقة باهليئـة الشـرعية الفرعيـة بالشـركة،      سنويـادينار

 -وحيث قامف هذه اللجنة بوضع التالي: 

 راقبني الشرعيني.ضوابط قيد امل 

 .الرقابة على أعمال التأمني التكافلي يف شركات التأمني 

دفع اهليئة هلذه الرسوم دون وجود أي مـردود مقابـل اإلنفـاق أو أي    حيث يالحظ 

 التأمني التكافلي اللييب وخصوصـا:أعمال واضحة  اه حتسني سوق 

  ي تقــم بإعــداد شــركات التــأمني العاملــة بليبيــا قامــف بفــتح نوافــذ تكافليــة و

قوائم مالية مفصولة حسب مـا يشـري إليـة نظـام التـأمني التكـافلي املطبـق يف        

 العاي.

   ال يوجــــد أي قواعــــد أو ضــــوابط تعمــــل وفقهــــا الشــــركات أو تعمــــل وفقهــــا

 حيث أن كل شركة تعمل وفق ما تراه مناسب من وجهة نظرها. ،اللجنة

 االقتصـــــادية و نونيـــــة وال يوجـــــد أي دور للهيئـــــة يف القيـــــام بواجباتهـــــا القا 

، إال مــن خــالل اللجنــة    االجتماعيــة  ــاه هــذا النــوع مــن جمــاالت التــأمني      

بشــأن  م 2016الصــادر عــن رئــيس جملــس اإلدارة لســنة     ( 2)املشــكلة بــالقرار  

تشكيل جلنة تتـولي إعـداد مشـروع لقـانون التـأمني التجـاري والتكـافلي وفقــا         

حيــث انبثــق عــن واحملليــة املتعلقــة بعمــل التــأمني،  ألحــدث التطــورات العامليــة

عمــل هــذه اللجنــة القيــام بتقســيم فــرق العمــل بهــا إلــي فــريقني االول يتــوس  

ــانون    ــديل القـ ــروع تعـ ــنة ( 3)مشـ ــى    م 2005لسـ ــة علـ ــراف والرقابـ ــأن اإلشـ بشـ

التامني أما الثانية تتولي مشروع إعداد نظام التأمني التكـافلي مـع االسـتعانة    

ــة ا ــز   بالتجربـ ــن املركـ ــدم مـ ــوذج املقـ ــة والنمـ ــاحلة   إلمارتيـ ــالمي للمصـ اإلسـ

ــبني          ــة ت ــا حملاضــر اجتماعــات هــذه اللجن ــد طلبن ــي، وعن والتحكــيم بإمــارة دب

 -:االتي 
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   إن احملاضــر املقدمــة لنــا يوجــد بهــا أخطــاء واختالفــات بــني مــا هــو مقــرر يف

 احملضر األول واحملاضر الظ تليه.

 ليها.س االطالع عضر الظ عدم وجود أي ملضر معتمد من احملا 

 .عدم وجود أي نس  من النماذج واملقرتحات املشار إليها يف احملاضر 

عـدم قيـام هـذه اللجنـة بـأي مـن األعمـال املكلفـة بهـا علـى الـرغم            معـه  مما يتضح 

وهذا ما يعـين قيـام اهليئـة بـاختالق جلـان       ،من استمرار املكافآت املالية املقررة هلم

علـى   ،جـل املكافـآت املاليـة دون أي مـردود أو جـدوى تـذكر      وفرق عمـل وغريهـا أل  

الرغم من أن هذه اللجنة على وجه اخلصوص كانف سـتوفر ولتصـر الطريـق    

بــل أنهــا ســتعزز مــن دور    ،بشــكل كــبري علــى ممارســي أعمــال التــأمني التكــافلي    

 اللجنة العليا للرقابة الشرعية ومتكنها من حتقيق أهدافها.

 التأمني الطبي(شركة ليبيا للتأمني )
 معينــة فئــة يشــمل خــاص تــأمني يعتــرب والــذي الطــيب التــأمني خلصوصــية نظــرـا

 حتــدث قـد  الــظ وأخطـائهم  أعمــاهلم أسـلوب  يــنظم خـاص  قــانون هلـم  الكــوادر مـن 

 املســـئولية قـــانون مســـمي حتـــف خـــاص قـــانون لـــه أفـــرد املهنـــة، ممارســـة نتيجـــة

 علــى مــواده يف نــ  والــذي الطبيــة املســئولية م بشــأن1986 لســنة 17 رقــم الطبيــة

 غريها: ودون الطبية املسئولية على التأمني مبمارسة معنية خاصة هيئة إنشاء

 خطـاء  كـل  عـن  الطبية املسئولية على "ترتتب القانون من( 23)املادة  نصف 

 "  للغري.... ضرر سبب طيب نشاط ممارسة عن ناشئ مهين

 ( الطــيب التــأمني هيئــة) تســمى هيئــة تنشــأ"  أن علــى منــه (31) املــادة نصــف

 الطبيـة  بـاملهن  القـائمون  االشـخاص  يلتـزم  االعتبارية، الشخصية هلا تكون

 "املهن لتلك ممارستهم خماطر عن لديها بالتأمني بها املرتبطة واملهن

  الشـــعبية اللجنــة  تصــدر "  القـــانون املــذكور  مــن "  (32) املــادة  نصــف  كمــا 

 بتنظــيم قــرار للصــحة العامــة للشــعبية اجلنــة عــرض علــى بنــاء العامــة

 وأوجــــه الختصاصـــاتها  مباشـــرتها  ســــابقا، وكيفيـــة  إليهـــا  املشـــار  اهليئـــة 

 التـأمني  أقسـاط  وقيمـة  لـديها  للتأمني امللزمة والفئات ملواردها استثماراتها

   هلا". املنظمة األحكام من وغريها سدادها، وطريقة

 بشـــأن م2000 لســـنة( 556) رقـــم القـــرار العامـــة الشـــعبية اللجنـــة أصـــدرت 

ــه (4)املــادة  والــذي نصــف  الطــيب، التــأمني هيئــة تنظــيم  لــت  علــى " من

 التــأمني وإعــادة التــأمني أعمــال جبميــع غريهــا دون الطــيب التــأمني هيئــة

 املهـــن ممارســـة عـــن الناشـــئة األخطـــار ضـــد وذلـــك هلـــا املتممـــة واألعمـــال

 ،م1986 لسـنة ( 17) رقـم  القـانون  يف إليهـا  " املشار بها املرتبطة واملهن الطبية

 -من:  اهليئة ايرادات وتتكون

 الطيب التامني أقساط حصيلة. 
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 مــن يطــرأ قــد مــا لســد أو مصــروفاتها لتغطيــة امليزانيــة مــن خيصــ  مــا 

 .عجز

 هبات من يقدم ما. 

 أمواهلا استثمارات عائد. 

  ــاري ــدرت م1/4/2000 بتـ ــة أصـ ــعبية اللجنـ ــة الشـ ــرار العامـ ــم القـ  (132) رقـ

ــاء ــا بشـــأن إلغـ ــأمني هيئـــة تـــنظم بشـــأن 1991 لســـنة (556) رقـــم قرارهـ  التـ

 .الطيب

  مجيـــع ونقـــل الطـــيب التـــأمني هيئـــة حبـــل (2) رقـــم مادتـــه يف القـــرار نـــ 

 شـركة  إس التزامـات  مـن  عليهـا  وما حقوق من هلا مبا وموجوداتها أصوهلا

 .للتأمني ليبيا

  للــــتأمني ليبيـــا شـــركة أغــراض  الـــي تضـــاف" القــرار  مـــن( 4)املـــادة نصــف 

 الــواردة بــالقرار الطــيب التــامني هيئــة متارســها كانــف الــظ االختصاصــات

 الشـــركة ممارســـة شـــان يف تطبـــق كمـــا اليـــه، املشـــار م1991 لســـنة (556)

 التــأمني هيئــة لــدى مطبقــة كانــف الــظ والــنظم األغــراض اللــوائح  هلــذه

 امللغاة. الطيب

 نشــاط ممارســة( 1/4/2000)تــاري   مــن اعتبــارا للتــامني ليبيــا شــركة باشــرت -

ــاء قـــرار مبوجـــب الطـــيب التـــامني  فـــرع طريـــق الطـــيب عـــن التـــامني هيئـــة الغـ

 وفقــا الشــركة إشــراف وحتــف املاليــة االســتقاللية املنشــأ لــه  الطــيب للتــامني

 (.امللغاة) الطيب التامني هيئة لدي بها املعمول واللوائح للقوانني

 أنـواع  مبزاولـة  التـأمني  ألدوات أجـاز  والـذي  م2005 لسـنة  3 رقم القانون صدور -

 اجلهــات مــع تعاقــد علــى وللحصــول املنافســة ســوق وبــدخول األخــرى، التـأمني 

 اتفـاق  وملاضـر  عقـود  بـإبرام  الطـيب  التامني فرع قيام تبني بالتأمني املشمولة

 ترجيـع  وكـذلك  وخـدمات،  مزايـا  منحها مقابل بالتأمني املشمولة اجلهات مع

 تعاقدات. على حصوهلا سبيل احملصلة يف االقساط من قيمة نسبة

 احملصــلة االقســاط قيمــة ان ســابقا هــو  الطــيب التــامني بهيئــة املتبــع االجــراء -

 القـانون  صـدور  حـني  الـي  ، الشـركة  ايـرادات  ضـمن  من تدخل كانف بالكامل

 والقيــام الطــيب التــامني ممارســة يف املنافســة الشــركات ودخــول 3/2005 رقــم

 قيمـة  مـن  نسـبة  برتجيـع  الطـيب  بالتـامني  املشـمولة  للجهـات  عروضـها  بتقديم

ــا بـــني تراوحـــف االقســـاط  ارتفعـــف ان الـــي التنـــافس واســـتمر ،%( 10، %5)مـ

 الطـيب  التـأمني  فـرع  قيـام  التامني و ادوات لبعض( %68 الي %20) من النسبة

ــرادات يف بالتصــرف ــا امللزمــة اإلي ــل بتحصــيلها قانوني ــة مقاب  املســئولية تغطي

 يســمي  جــزء  -:جــزئيني   إس بتجزئتهــا  وذلــك  الطبيــة  األخطــاء  عــن  النا ــة

 للشــركة كــإيراد والســجالت الــدفاتر يف املقيــدة املباشــرة )النســبة  األقســاط

الـدفع   حتـف  أقسـاط  يسـمي  األشـراف( وجـزء   رسوم نسبة منه تدفع الذي وهو
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 املتعاقـد  اجلهـات  عـن  بالنيابـة  صـرفها  أو ترجيعهـا  يـتم  الـظ  املبـالز  فيه )وتقيد

 -املثال :عنها( ،وعلى سبيل 

  املـاليتني  السـنتني  خـالل  الطيب التامني املباشرة لفرع اإلقساط قيمة بلغف 

دينــار ( 29,423,598)دينــار،  (31,020,955)الــدفاتر  واقــع مــن م2016م، 2015

ــة  ــرة )االقســـاط بنـــد حتـــف املقيـــدة علـــى التـــوالي القيمـ  مـــن والـــظ( املباشـ

 يعــرب ال م،2016 املاليــة الســنة خــالل احملصــلة االيــرادات تكــون ان املفــرتض

 مـــن %41إن  تـــبني حيـــث الفـــرتة، خـــالل احملققـــة الفعليـــة اإليـــرادات عـــن

ــة ــة القيمـ ــي املثبتـ ــلة هـ ــز   احملصـ ــا مببلـ ــن %59د.ل،  (12,095,674)فعليـ  مـ

 د.ل. (17,328,051)فعال  ملصلة غري املثبتة القيمة

 رســوم قيمــة احتســاب يف الصــحيحة الطريقــة الشــركة بإتبــاع قيــام عــدم 

االشـــراف  هيئــة  أ ــاه  الطــيب  التــأمني  علــى فــرع   تســتحق  الــظ  االشــراف 

التــأمني،  قســط كامــل مــن احتســابها لعــدم نظــر ا التــأمني، علــى والرقابــة

الشــركة بعــد خصــم قيمــة الرتجيعــات،     إيــراد نســبة عــن ويــتم احتســابها 

 ،وفيمــا يلــي جــدول يوضــح رســوم االشــراف احملتســبة مــن قبــل الشــركة       

 -فرتض احتسابها فعليـا: ورسوم االشراف امل

 القيمة  لسنةا  انـــــالبي 

 رسوم االشراف

 احملتسبة
رسوم االشراف 

 املفرتض احتسابها

 5/1000بنسبة 

 مجلة اقساط التأمني الطيب

2015 

56,809,181 
- 284,045 

 155,863 155,863 31,172,649 االقساط املباشرة )بنسبة إيراد الشركة(

 25,636,532 الدفع )بنسبة الرتجيع(االقساط حتث 
- 128,182 

 مجلة اقساط التأمني الطيب

2016 

54,488,146 - 272,440 

 147,857 147,857 29,571,591 االقساط املباشرة )بنسبة إيراد الشركة(

 24,916,555 االقساط حتث الدفع )بنسبة الرتجيع(
- 124,582 

 

 مـن  نسـبة  ترجيـع  علـى  تـن   ومالحـق  عقـود  بـإبرام  الطـيب  التـامني  قيام فـرع  -

 بـان  تـبني  م2016 لسـنة  الـدفع  حتف احملصلة، ومبتابعة اقساط االقساط قيمة

ــة ــظ القيمـــ ــا س الـــ ــض إس ترجيعهـــ ــات بعـــ ــد اجلهـــ ــة  املتعاقـــ ــا والبالغـــ  معهـــ

ــار( 30,139,683) ــبة تفوقدينــ ــا  النســ ــلة فعليــ ــالل احملصــ ــام، خــ ــة  العــ والبالغــ

  -بشأنها:  ولوحظدينار (16,994,270)

 للمبـالز  الفعليـة  القيمة لتوضيح املساعد األستاذ دفرت بإمساك القيام عدم 

 االمـر  معهـا،  املتعاقـد  اجلهـات  مـع  عليهـا  املتفق وفق النسب للرتجيع القابلة

 للجهـات كنسـبة   املدفوعـة  الفعليـة  القيمـة  معرفـة  عـدم  عليـه  ترتب الذي

للرتجيـع   القابلـة  احملصـلة  االقسـاط  نسـبة  بتـدوين  االكتفاء ويتم ترجيع

 طريــق عــن االكســل مبلــف املبــالز تســجيل طريــق عــن املدفوعــة واملبــالز

 املالية. الشئون مدير
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 القـوانني  يف عليهـا  املنصـوص  السـجالت  بعـض  مبسك الشركة التزام عدم 

 وذلــــك الوثــــائق ســـجل  مثــــل الطــــيب التـــأمني  جمــــال يف لعملــــها املنظمـــة 

ــة ــام باملخالفـ ــادة ألحكـ ــن (22) املـ ــانون مـ ــم القـ ــنة( 3) رقـ ــأن ،م2005 لسـ  بشـ

 كــل متســك أن علــى تــن  الــظ التــأمني نشــاط علــى والرقابــة االشــراف

ــأمني شـــركة ــائق ســـجاـل تـ ــد للوثـ ــع بـــه تقيـ  تصـــدرها الـــظ الوثـــائق مجيـ

 وثيقـة  كـل  إبـرام  وتاري  الوثائق محلة وعناوين أمساء بيان مع الشركة

 عليها تطرأ الظ والتغيريات والتعديالت التأمني ومدة

 يـتم  الطـيب، ال  بالتـامني  املشـمولة  اجلهـات  بعـض  مـع  املربمـة  التـامني  عقود 

 املربمـة  للعقـود  مالحـق  وجـود  تبني انه اال الرتجيع، نسبة على االتفاق فيها

 مــن نســبة ترجيــع علــى باالتفــاق خالهلــا مــن تقــوم الصــحية اجلهــات مــع

 االسـتناد  دون بالزيـادة  الرتجيـع  نسـب  بتعـديل  احلاالت بعض ويف االقساط

 اس الشــركة عمــل مســار إ ــراف إس أدى الــذي ضــوابط، األمــر أي علــى

 نســــب وتعــــديل فــــرض يف الصــــحية اجلهــــات ملتطلبــــات االنصــــياع ا ــــاه

 .احتياجاتها تلبية أهوائها حبجة وفق الرتجيع

 مـدير  قـرار  علـى  ت، بنـاء آكمكافـ  مالية مبالز بصرف الطيب التامني فرع قيام -

 املستشفيات. مندوبي وكذلك التامني وثائق ملسوقي الشركة عام

 مــوظفني وبعــض الطــيب التــامني فــرع مــدير بــني مســوق عقــود بتوقيــع القيــام -

% 50 عمولـة تصـل بنسـبة    بصـرف  تبني القيـام  حيث خارجها، من او الشركة

املثـال:   سـبيل  علـى  منهـا  وذلـك  للمسـوقني  تامني كأقساط احملصلة املبالز من

- 

 الـــــبــيـــان القيمة املدفوعة

 اشخاص. 3 لعدد البطنان الطيب التامني أقساط قيمة توريد من% 5 48,000

 احلفارة  الصحية اخلدمات إقساط قيمة توريد من للمعين تسويق عمولة% 5 120,000

 العسكرية للحسابات العامة اإلدارة أقساط قيمة من للمعين تسويق عمولة% 5 15,000

271,800 

 اشخاص 2) مذكورين 4 لعدد العسكرية اخلدمات أقساط إلدارة قيمة من % عمولة50

 اجلهة. من رسالة على بناء املصروفة القيمة من%( 10 بنسبة 2 عدد-% 15 بنسبة

 الصحية. املراكز ملندوبني مالية مكافأة صرف 27,900

  

 جهــات عــدة مــع اتفــاق وملاضــر عقــود بــإبرام الطــيب التــأمني فــرع إدارة قيــام -

 أقســاط قيمــة مــن متفاوتــة بنســب ماليــة مبــالز ترجيــع علــى تــن  صــحية

 دون ، الشـركة  فـروع  مسـتوى  على %68اس  %20 من ترتاون املسددة التأمني

 صـورة  يف تـتم  الرتجيعـات  هـذه  أن تبني حيث ذلك  يز قانوني ن  أي وجود

 لـإلذن  للتـأمني  ليبيـا  لشـركة  الصـحية  اجلهـة  قبل من حتال كتابية طلبات

 ذلـك  علـى  ، حيـث ترتـب   ذلـك  علـى  فعالـة  رقابية إجراءات وجود دون بالصرف

 أغــراض يف الرتجيــع نســب وفــق باملخالفــة بالصــرف الطــيب التــأمني فــرع قيــام

)  ذلـك  مثـال  الصـحية  للجهـات  للدولـة  العامـة  بامليزانيـة  خمصصات هلا توجد

 ماليـة  دوعهـ  ثابتـة ،  ، وأصـول  مكتبية ، ومعدات طبية مستلزمات فواتري سداد
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ــراء وســـلف ــات وأجـ ــيانة عمليـ ــبعض صـ ــق لـ ــحية املرافـ ــذلك الصـ ــوم وكـ  رسـ

 تتحصـل  الـظ  املبـالز  هـذه  بإثبـات  تقـوم  ال الصـحية  اجلهـات  أن كما تدريبية(

 إظهــار عــدم فــإن وبــذلك ودفاترهــا بســجالتها الرتجيــع نســب واقــع مــن عليهــا

 فســاد وجــود خمـاطر  مــن يزيـد  الصــحية اجلهـات  لــدى بالسـجالت  املبــالز هـذه 

 ملـدد  وغـري  كـبرية  ماليـة  مبـالز  متثـل  بأنهـا  خصوصـاـ  االموال بهذه وتالعب

  . إنفاقها أوجه

 ماليــة مببــالز اهلنديــة جيكــتس انفــرو جــني شــركة الــي ماليــة ســلف صــرف -

 طـرابلس  مركـز  عـام  مـدير  مـن  مراسـالت  علـى  بنـاء  دينـار  1,900,000 قيمتها

ــمها س الطـــيب ــن خصـ ــة مـ ــاط قيمـ ــوردة، االقسـ ــبني املـ ــن تـ ــدقيق خـــالل مـ  التـ

ــة الشــركة أمــوال حجــز ملضــر وجــود والفحــ  ــل مــن اهلندي  ملكمــة قب

ــاء االبتدائيـــة طـــرابلس جنـــوب  شـــركة قبـــل مـــن املرفوعـــة الـــدعوي علـــى بنـ

  العاملي. الربهان

 دينـار حيـث   2,520,058 وقـدره  مبلـز  2016 سـنة  خـالل  التعويضات قيمة بلغف -

 بالصــلح وتعويضــات احملــاكم طريــق عــن تعويضــات يف متمثلــة القيمــة هــذه

 -: كالتالي تفاصيلها الودي

 عدد املطالبات مبلز التعويض  املصاريف واتعاب احملاماة املسددة الي التعويضمجإ

املسدد خالل عام 

2016 
اللجنة 

 الطبية
اجمللس 

 الوطين
اتعاب 

 ملاماة
ادارة 

 القضايا
 قضايا صلح قضايا صلح

2,520,058 37,800 1200 57,417 6631 508,863 1,908,146 28 32 
 

 صـحية  جلهـات  تعويضـات  قيمـة  فيهـا، وصـرف   البـث  يتم ي قضايا وجود تبني -

 بـدفع  للتـأمني  ليبيـا  شـركة  أخـرى، وألـزم   تـأمني  شـركات  دىلـ  عليها مؤمن

 احملكمــة، مفــاده بــان  مــن أحكــام علــى بنــاء القضــايا بعــض يف الضــرر تعــويض

ــة ــامني هيئ ــا شــركة بعــدها ومــن الطــيب الت ــامني ليبي ــف الــظ للت ــها حل  ملل

 عـن  النامجـة  املهنيـة  االخطـاء  نتيجـة  تضـرر  مـن  كـل  بتعـويض  قانونـا  ملزمة

 بالتغطيـة  املشـمولني  للمشـرتكني  بالنسبة بها املرتبطة الطبية املهن ممارسة

 املهن. تلك ميارسون دامو ما االلزامية

وجود قضايا مرفوعة ضد شركة ليبيا للتـامني علـى الـرغم مـن وجـود تعاقـد        -

بــني الشــركة واجلهــات املــذكورة، وان التعاقــد س مــع جهــات تــامني أخــري،       

  -ومن أمثلة ذلك: 
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 اجلهة عدد القضايا

 مستشفى العيون زاوية الدهماني 8

 مستشفى اجلالء لألطفال 9

 مستشفى اخلضراء 5

 الطيب مستشفى طرابلس 18

 مستشفى طرابلس املركزي 15

 مستشفى احلوادث ابوسليم 8

 مستشفى علي عمر عسكر 16

6 
 مستشفى القلب تاجوراء

 

ــائج ومالحظــات  مــن ورد مــا خــالل ومــن -  ذات بعــض اجلهــات  قصــور يتــبني نت

 -وهي:  واإلشرايف الرقابي بدورها القيام يف العالقة

 الصـحية  املرافـق  تربمهـا  الـظ  التعاقـد  آليـة  متابعـة  يف الصحة وزارة قصور 

 التأمني. شركات مع

 التـأمني  أقسـاط  تغطيـة  يف مسـاهمتها  نسـبة  متابعـة  يف املاليـة  وزارة قصور 

 املسرتجعات. عقود عن النقدية والعينية النا ة واإليرادات الطيب

 ــة قصــور ــة اإلشــراف هيئ ــأمني عــل والرقاب اإلشــراف  رســوم متابعــة يف الت

 .التأمني عقود مقابل املقررة

 للتأمني لشركة املتحدةا
ــام     تأسســـف الشـــركة املتحـــدة للتـــأمني )شـــركة مســـاهمة ليبيـــة ( طبقـــا ألحكـ

، بشـأن  م 1970 لسـنة  (13) ، والقـانون رقـم   م1970لسـنة   (56) القانون التجـاري رقـم  

االشراف والرقابة على شركات التـأمني ، ومـا صـدر عـنهم مـن تعـديالت ولـوائح        

، بشــــأن االشــــراف  م2005لســــنة ( 3)وكــــذلك القــــانون رقــــم  وقــــرارات تنفيذيــــة

ــا والئحتــــه التنفيذيــــة ، وس تســــجيلها    والرقابــــة علــــى نشــــاط التــــأمني يف ليبيــ

، وتقــوم الشــركة وفقــا  م1997بالســجل التجــاري بطــرابلس خــالل شــهر ديســمرب 

ــم        ــة رقـ ــعبية العامـ ــة الشـ ــن اللجنـ ــادر عـ ــيها الصـ ــرار تأسـ ــنة ( 211)لقـ ، م1994لسـ

عمليــات التــأمني وإعــادة التــأمني يف فــروع التــأمني املختلفــة وذلــك مــن     مبزاولــة 

ــز         ــا ومكاتبهــا املنتشــرة ، بل ــة طــرابلس وفروعه خــالل مركزهــا الرئيســي مبدين

ــا    ــار لــييب بعــدد    (20)رأس مــال الشــركة حالي مليــون ســهم ، عــدد   ( 2)مليــون دين

اع خـــاص جهـــة اعتباريــة والبــاقي قطــ    (12)مســاهم مــنهم عــدد    ( 707)املســاهمني  

 -وأفراد ومن خالل أعمال الفح  نورد املالحظات التالية :

 ي أغلبهـا  دينـار،  (5,785,607) بنحـو  املسـاهمة  الشركات يف بلغف االستثمارات -

 سابقة. سنوات منذ عوائد أي حيقق
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 العقاريــة االصــول تقيــيم بإعــادة م2017 عــام بدايــة مــع الشــركة ادارة قامــف -

 املركـزي  ليبيـا  ومصـرف ،  احملـاكم  لذى مقيدين مثمنني مبعرفة املستثمرة

ــف ــائج وكانـ ــيم نتـ ــز التقيـ ــار (40,842,164) مببلـ ــني يف دينـ ــف حـ ــايف كانـ  صـ

ــة القيمــة ــة ســنة   املســتثمرة العقاريــة لألصــول الدفرتي  مببلــزم 2016يف نهاي

 فــائض العقــارات هلــذه التقيــيم أعــادة نتــائج تكــون وبهــذا دينــار( 12,820,515)

 سـنة  خـالل  الشـركة  دينـار ، حيـث تكبـدت    (28,021,648) مببلز التقييم إعادة

ــائر 2015 ــافية خسـ ــف صـ ــائر  ( 25,356,368) بلغـ ــة خسـ ــار نا ـ ــات دينـ  بتأمينـ

 مــن (%126.7) اخلســائر تعــادل وهــذه دينــار( 28,164,788) مببلــز االشــخاص

ــال رأس ــر ، املـ ــذي االمـ ــتوجب الـ ــوة أسـ ــة دعـ ــة اجلمعيـ ــري العموميـ ــة غـ  العاديـ

 بشـأن  2010 لسـنة  23 رقـم  القـانون  عليـه  ن  ما وفق يلزم ما اللاذ لالنعقاد

 أســبابها كانــف تكبــدتها الشــركة الــظ اخلســائر أن ، وتــبني التجــاري النشــاط

 الصــــحي التــــأمني وثــــائق ألخطــــار اجليــــدة الدراســــة عــــدم االوس بالدرجــــة

ــات) ــد(  االشــــخاص تأمينــ ــعار والتعاقــ ــا بأســ ــية ظــــروف حتكمهــ ــري تنافســ  غــ

 . مدروسة

  ــــــوم 2017الســــــنة  نهايــــــة يف املدينــــــة التــــــأمني وذمــــــم االقســــــاط بلغـــــف  -

ســنوات والــذي    منــذ مرحــل  منهــا  الــبعض ان تــبني  وقــد  دينــار، (62,312,201)

 تكـوين  مراعـاة  املبـالز، مـع   هذه حتصيل سبيل يف اجلهد من املزيد يتطلب بذل

ــات ــة املخصصـ ــة الالزمـ ــاالت ملواجهـ ــدم احتمـ ــداد، عـ ــال السـ ــك مثـ ــركة ذلـ  شـ

 دينار.( 9,305,663) مببلز االرضية واخلدمات للمناولة الشروق

ــديون حجــم بلــز - ــى املســتحقة ال  واملستشــفيات املصــحات لصــاا الشــركة عل

 ادارة مــن املقــدم البيــان وفــق ،م2017نهايــة الســنة املاليــة  يف الصــحي( )التــأمني

والـذي  التـزام ضـخم،    وهـو  دينـار،  (52,353,762)  و بالشركة املالية الشؤون

 قضـائية  نزاعـات  يف للـدخول   نبا والضرورية الالزمة التدابري الاذ يتطلب

 وما يرتتب على ذلك من خسائر. اجلهات هذه مع

 املطالبـات  قيمـة  وتقـدر  دعـوى،  (56) الشـركة  علـى  املرفوعـة  القضـايا  عدد بلز -

 مـن  املرفوعـة  القضـايا  عـدد  وبلـز  دينـار،  مليـون  (99) حبوالي الدعاوى هذه عن

 العـام  )ع س( املـدير  علـى  مرفوعـة  قضية منهم قضايا، (9) الغري على الشركة

 دينار.   مليون( 50) املطالبة مبلز السابق العام املدير ( نائبأ)ن و السابق

 حلضــور هلــم املــؤمن باجلهــات العــاملني مــن عــدد بإيفــاد الشــركة قيــام تــبني -

 رســـوم  وســـداد  والتـــذاكر واملبيـــف  الســـفر  عـــالوة ومـــنحهم  تدريبيـــة دورات

 - :ذلك امثلة ومن الدورات

  مــوظفني (4) عـدد  أيفـاد  س حيــث 2017 لسـنة  (240) رقـم  العــام املـدير  قـرار 

ــة مصــرف مــن ــونس اســبوعني ملــدة التنمي  (10,080) مبلــز مــنحهم وس لت
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 الــــدورة رســــوم ســــداد اس باإلضــــافة واملبيــــف الســــفر عــــالوة قيمــــة دوالر

 السفر. وتذاكر

 ــرار ــدير قـ ــام املـ ــم العـ ــنة (232) رقـ ــادم، 2017 لسـ ــف إليفـ ــركة موظـ  بالشـ

 اسبوع. ملدة تركيا اس النفطية احلقول لتموين الوطنية

 مـــن مـــوظفني (9) عـــدد بإيفـــاد 2017 لســـنة (184) رقـــم العـــام املـــدير قـــرار 

 الصــحاري مصــرف مــن مــوظفني( 3) وعــدد لإلمسنــف االهليــة الشــركة

 أسبوع. ملدة تونس اس سيمنس شركة من وموظف

 التـــأمني شـــركات وكثـــرة وملدوديتـــه اللـــييب التـــأمني ســـوق ولظـــروف 

ــها ــدخل جعلـ ــة يف تـ ــري منافسـ ــريفة غـ ــول شـ ــى للحصـ ــائق علـ ــع، الوثـ  ودفـ

 مــوظفي لــبعض املمنوحــة امليــزات مقابــل الوثيقــة علــى مباشــرة مصــاريف

 بهـا، إال  الوثيقـة  قسـط  لفـيض  يـتعني  كـان  العامـة، والـذي   اجلهـات  هذه

 اجلهـات،  بهـذه  العـاملني  بعـض  منها يستفيد ميزات شكل يف منحها يتم أنه

 االشــراف هيئــة كــان يتوجــب علــى الــذي األمــر ودون وجــود رقابــة عليهــا،

 بها. املناط بالدور القيام التأمني شركات على والرقابة

ــبني - ــأمني عقــود بــأبرام الشــركة قيــام ت  وفقــا اجلهــات بعــض مــع مجاعيــة ت

 هــذه  مبوجــب  ويــتم 1986 لســنة ( 17) رقــم الطبيــة  املســؤولية قــانون  ألحكــام

ــود ــة العقـ ــبة إحالـ ــات مـــن%5 نسـ ــر مرتبـ ــة العناصـ ــة الطبيـ ــاعدة والطبيـ  املسـ

ــل وفـــى للشـــركة ــوم املقابـ ــة الشـــركة تقـ ــرار بتغطيـ ــة االضـ ــة املاديـ  واملعنويـ

 قيــام  مــع  الطبيــة  املهــن ممارســة  عــن  النا ــة  املهنيــة االخطــاء  عــن  النا ــة

 اجلهــات هــذه مــن احملصــلة االقســاط مــن متفاوتــة نســبة برتجيــع الشــركة

 النســبة هــذه مــن بالصــرف الشــركة تقــوم حيــث، مــن األقســاط%60 وصــلف

 وتــتم صــادرة عنهــا ، طلبــات علــى بنــاء اجلهــات هــذه لصــاا احتياجــات لشــراء

 رقابيــة إجــراءات هنــاك تكــون ان دون والشــركة الصــحي املرفــق بــني مباشــرة

 والئحـــة للدولـــة املـــالي للقـــانون باملخالفـــة تـــتم وهـــي املصـــروفات هـــذه علـــى

 الصــحة لقطــاع املعتمــدة امليزانيــة خــارج وتــتم واملخــازن واحلســابات امليزانيــة

 -العام وعلى سبيل املثال : باملال والتالعب الفساد اس يشري أمر

 ــام ــرف الشـــركة قيـ ــز بصـ ــار ألـــف (20) مبلـ ــاا دينـ ــؤمتن شـــركة لصـ  املـ

 بنــاء ســيارة( 2)عــدد شــراء قيمــة وميثــل غيارهــا، وقطــع الســيارات الســترياد

 الرتجيـع  نسـبة  مـن  خصـما  العـام، وذلـك   بـرقن  مستشـفى  مـن  مراسلة على

ــة ــاط مــــــن%25 والبالغــــ ــلة االقســــ ــن احملصــــ ــيارتني املستشــــــفى مــــ  الســــ

 املستشــفى إلدارة والثانيــة باملستشــفى املــالي املراقــب مــن لكــل خمصصــتني

 وفــق للمستشــفى العــام املــدير وخبــتم )م م( الســيد الصــك مســتلم وكــان

 ملرفق.ا

 ــار ألـــف (36) مبلـــز بصـــرف الشـــركة قيـــام  وذلـــك)ن ط ا ن(،  لصـــاا دينـ

 مركـز  مـن  احملصـلة  االقسـاط  من %60 البالغة الرتجيع نسبة من خصما

 الطبيــة  املســئولية عــن املــربم العقــد وفــق بالزاويــة، الكلــى عــالج أمــراض 
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 بالزاويـة،  الكلـى  امـراض  عالج مركز عام من مدير رسالة على بناء وذلك

 الصــادرة الفــاتورة بســداد املــذكور قيــام تفيــد والــظ م،08/02/2017 بتــاري 

 .  للمركز ادوية متثل وهي نقدا لألدوية الفردوس شركة عن
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 جملس الوزراء الفصل السادس: 
 الرئاسي وجملس الوزراء اجمللس

ــاق       ـــا لالتفـ ــة وفقـ ــلطة التنفيذيـ ــو السـ ــوطين هـ ــاق الـ ــة الوفـ جملـــس وزراء حكومـ

ويـــدار جملـــس الـــوزراء مـــن جملـــس   م2015يب املوقـــع يف ديســـمرب السياســـي اللـــي

رئاســة الــوزراء )بــداـل مــن رئــيس( وعــدد مــن الــوزراء، كمــا حصــرت املــادة الثامنــة  

ــة      ــام املرتبطـ ــوزراء يف املهـ ــة الـ ــات جملـــس رئاسـ ــاق السياســـي اختصاصـ مـــن االتفـ

بســيادة الدولــة العليــا يف حــني أوردت املــادة التاســعة اختصاصــات جملــس الــوزراء   

 يذية بالدولة وضمان سري مؤسساتها.مبمارسة السلطة التنف

وقد اسفرت نتائج الفحـ  واملراجعـة عـن جمموعـة مـن املالحظـات والتجـاوزات        

 املالية واالدارية وفق السياق التالي:

 احلوكمة والتنظيم الداخلي:

نتيجــة لعــدم اســتيعاب هيكليــة حكومــة الوفــاق س إنشــاء كيــان اداري مــوازي    -

)اجمللــس الرئاســي( خصصــف لــه األمــوال  لــديوان جملــس الــوزراء مســي ديــوان

ومــارس نفــس اختصاصــات جملــس الــوزراء وأنفقــف نفــس البنــود علــى ذات         

األغــراض ولــنفس األشــخاص مــن الــديوانني )الــوزراء والرئاســي( باملخالفــة        

لالتفــاق السياســي والتشــريعات النافــذة ودون إقــرار هيكليــة إداريــة ومــالك        

 وظيفي.

ت واالختصاصــات حيــث يــتم التعــدي علــى  وجــود خلــط و ــاوز يف الصــالحيا  -

سلطات جملس الوزراء وإصدار القرارات الظ خيت  بها جملـس الـوزراء مـن    

 رئيس أو أعضاء جملس الرئاسة دون ملاضر اجتماعات.

ــث        - ــوزراء حي ــس الرئاســي او جملــس ال ال يوجــد أي انتظــام يف اجتماعــات اجملل

اث ويف اغلـب األوقـات   اتسمف االجتماعـات بالعشـوائية ووفـق الظـروف واالحـد     

 تصدر قرارات باسم اجمللس دون ان يوثق أي اجتماع يعزز هذه القرارات.

 املوقف املالي لنفقات اجمللسني

مليــون دينــار لكــال ديوانيــه    (56.5)بلغــف خمصصــات جملــس الــوزراء التســيريية   

)الوزراء والرئاسي( وبالرغم من املبالغـة يف هـذا املخصـ  بشـكل غـري مسـبوق إال       

االنفاق الفعلي  ـاوز هـذه املخصصـات ليصـل مـا س انفاقـه فعـال خـالل العـام           أن

م خصما من خمتلف بنود الصرف )باب اول، بـاب ثـاني، طـوارئ، متفرقـات(     2017

 مليون دينار كما يوضح اجلدول التالي:  ( 90)أكثر من 
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 الباب البيان

املخص  حسب 

 (5)القرار رقم 

 املبالز املسيلة

املصروف 

 الفعلي

 الرصيد 

ديوان 

جملس 

رئاسة 

 الوزراء

 113,750- 2,447,800 2,334,050 6,500,000 الباب االول

 الباب الثاني 

 مبا فيه املتفرقات
15,000,000 30,018,700 27,725,920 2,292,780 

 237,691 30,191,432 30,429,123 0 الطوارئ
      

ديوان 

جملس 

 الوزراء

 1,504,860 20,425,307 21,930,167 18,000,000 الباب االول

 60,799- 9,977,467 9,916,668 17,000,000 الباب الثاني
     

 3,860,782 90,767,926 94,628,708 56,500,000 اجملموع
 

مليــون دينــار بــني املســيل واملنفــق غــري     (4)يالحــظ أن الفــائض الظــاهر بنحــو    -

دينـــار حســـب الكشـــوفات   (5,815,687)حقيقـــي لوجـــود التزامـــات قائمـــة تبلـــز  

ــار     ــا اخـــدت باالعتبـ احملالـــة مـــن االدارة املاليـــة بـــاجمللس الرئاســـي والـــظ إذا مـ

 فسينتج  اوز عن القيمة املسيلة.

عمـا كانـف عليـه يف العـام      %300تضخمف نفقات ديوان جملس الوزراء بنحو  -

 هذا باستبعاد نفقات ديوان احلكومـة املؤقتـة بالبيضـاء والـظ سـتزيد مـن       2014

هـــذه النســـبة، حيـــث يوضـــح اجلـــدول التـــالي حجـــم املبالغـــة يف نفقـــات ديـــوان  

 جملس الوزراء حبكومة الوفاق مقارنة بنفقات األعوام السابقة:  

 2015 2014 البيان

2016 

 الوزراء(-)الرئاسي 

2017 

 الوزراء(-)الرئاسي 

 56,500,000 ال توجد ميزانية 14,000,000 16,400,000 املخصصات التسيريية

 90,767,926 33,979,380 24,585,857 23,469,199 املصروف الفعلي 
 

 اجمللس الرئاسي
 يرجع تضخم نفقات اجمللس الرئاسي لألسباب التالية:

املبالغـة واإلسـراف يف الصـرف بشـكل ال يتناسـب مـع العسـر املـالي الـذي تعـاني            -

 منه الدولة كما سيتضح تباعـا ضمن فقرات هذا التقرير.

املصـروفات الـظ تكبـدها اجمللـس الرئاسـي غـري معـين بتنفيـذها وال          العديد من -

وهـي امـا لـ  جهـات أخـرى ممولـة مـن ميزانيـة          ةتتعلق بأعمالـه التسـيريي  

الدولــة وهلــا خمصصــاتها  أو جلهــات خاصــة واشــخاص ال  ــوز قانونـــا حتمــل  

 مصروفاتهم.

 (13لووو  إ 4مووون )التضـــخم الـــذي ميـــر بـــه اقتصـــاد الدولـــة بتكبـــد تكلفـــة تعـــادل  -

ضــعف القيمـــة احلقيقيـــة للغـــرض أو اخلدمــة نتيجـــة فـــرق ســـعر الصـــرف،   

فعلى سبيل املثال يتحصل جملس الوزراء على السـلع واخلـدمات مـن اجلهـات     
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ــح اخلدمــة يصــل اس          ــه بهــاميف رب ــوازي مــع حتميل اخلاصــة بســعر الســوق امل

بســبب التعامــل بالصــكوك ممــا يــؤدي اس  ــاوز تكلفــة الــدوالر الواحــد     40%

 دينار. 21بعض اخلدمات إس ل

ازدواجية االنفاق نتيجة ازدواجية الدواوين جمللس الـوزراء فعلـى سـبيل املثـال      -

دينـــار علـــى املرتبـــات متضـــمنة مـــن س نـــدبهم       22,873,107س إنفـــاق مبلـــز  

 2.5موظــف وصــرف مرتبــاتهم بقيمــة   33لــديوان اجمللــس الرئاســي وعــددهم  

تنفــذ مــن قبــل مــوظفي ديــوان جملــس     مليــون دينــار ليــؤدوا نفــس املهــام الــظ   

 الوزراء مما يعد ازدواجية يف الصرف.

سياســة التوســع يف لصــي  األمــوال دون أهــداف ينــتج عنــه بشــكل طبيعــي       -

توســع يف االنفــاق، فباإلضــافة اس مبالغــة اجمللــس يف قيمــة خمصصــاته أيضـــا   

مليــون دينــار حتــف     30اعتمــد لديوانــه خمصــ  للطــوارئ بقيمــة  ــاوزت      

)دعـم اسـتقرار مؤسسـات الدولـة( وقـد تـبني أن كـل املبـالز املخصـومة          مسمى 

ــة حيــث            مــن حســاب الطــوارئ هــي أبعــد مــا تكــون عــن اعتبارهــا نفقــات طارئ

كانف إما ذات طابع تسيريي مرصود هلا خمصصـات ضـمن البـاب الثـاني مـن      

امليزانيــة أو صــرفف باملخالفــة والبيــان التــالي يوضــح أمثلــة علــى أوجــه صــرف 

 الطوارئ:خمصصات 

 املبلز البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 408,500 تربعـــــــــــــــــــــات

 288,000 مكافــــــــــــــــــــــآت

اقامة واعاشة، شركات سفر سياحية، 

 حجز تذاكر سفر 
8,757,013 

 2,947,181 ا ار طائرات

 27,274 االتصاالت شركة املدار

 1,577,798 واملبيفعالوة السفر 

 77,482 قرطاسيــــــــــــــــــــــة

 4,703,064 (. اخل-اثاث- هيزات )سيارات

 588,070 مالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 41,759 صيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 2,769,588 فنادق بالداخـــــــــــــــــــــــــــل

 5,700 النظافة 

 22,191,432 االمجالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

وفيما يلي أهم مظاهر االنفاق والتصـرف يف خمصصـات اجمللـس حسـب مـا تـبني       

 م:2017من املستندات والسجالت خالل العام 

 التصرف يف املال العام باجملان 

العام حرمة مقدسة فال  ـوز قانونــا التصـرف    ال يعي اجمللس الرئاسي أن للمال 

ــه، وقــد شــددت التشــريعات علــى أن كــل مــن          ــه باجملــان أو االســتهتار يف انفاق في
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تســبب يف انفــاق مبلــز ال يتعلــق مبتطلبــات تســيري العمــل بالوحــدة االداريــة أو ال     

 يـــزه التشـــريعات يلـــزم برتجيعـــه، فعلـــى ســـبيل املثـــال ال يوجـــد تشـــريع  يـــز  

ــل الدو ــادق باخلـــارج وال تـــذاكر        حتمـ ــة اســـر املســـؤولني بالفنـ لـــة لنفقـــات اقامـ

ــأموال الدولــة للقطــاع اخلــاص أو ملــوظفي اجلهــة        ســفرهم للخــارج، وال التــربع ب

وكــذلك ال  ــوز مــنح خمصصــات اجلهــة لوحــدة اخــرى لــديها خمصصــاتها إال   

مبوجـب منـاقالت قانونيـة معتمــدة مـن اجلهـة املختصــة واألمثلـة التاليـة توضــح        

د من حاالت اهـدار املـال العـام والتصـرف فيـه باجملـان املرتكبـة بـديوان اجمللـس          عد

 -الرئاسي:

مـن القـانون   ( 24)صرف على جهات ليس هلا عالقة باجمللس باملخالفة للمـادة   -

دينـار اس   401,862املالي للدولة بقيام اجمللس الرئاسـي بـالتربع مببلـز وقـدره     

 .(71/9، 6/9، 4/9) ف اآلتية:اكادميية اسرتي وفقـا ألذونات الصر
 

تذاكر( ليس هلم عالقـة وظيفيـة    –التوسع يف الصرف على أشخاص )فنادق  -

باجمللس الرئاسـي باإلضـافة اس تكبـد نفقـات ضـخمة علـى عـائالت باملخالفـة         

للتشــريعات والــنظم املعمــول بهــا وتتطلــب الرتجيــع للخزانــة العامــة حيــث س    

وجــه حــق مبوجــب اذونــات الصــرف   مليــون دينــار صــرفف دون ( 2)حصــر  ــو 

 التالية:

رقم أدن 

 الصرف

 القيمة التاري 

رقم أدن  

 الصرف

 القيمة التاري 

3/4 2/4/2017 101640 
 200/12 31/12/2017 10610 

68/11 1/11/2017 85198 
 204/12 31/12/2017 227849 

87/11 7/11/2017 2850 
 237/12 31/12/2017 74848 

145/12 31/12/2017 33300 
 235/12 31/12/2017 27787 

72/12 11/12/2017 22080 
 222/12 31/12/2017 51432 

146/12 31/12/2017 52941 
 193/12 31/12/2017 58829 

136/12 31/12/2017 8225 
 217/12 31/12/2017 93059 

151/12 31/12/2017 54999 
 159/12 31/12/2017 7413 

137/4 29/4/2017 38812 
 177/12 31/12/2017 102671 

183/12 31/12/2017 18900 
 134/12 31/12/2017 28431 

190/12 31/12/2017 4295 
 202/12 31/12/2017 24096 

186/12 31/12/2017 77279 

 

3/11 7/11/2017 170077 

206/12 31/12/2017 46428 

 

17/9 21/9/2017 154800 

201/12 31/12/2017 53269 

 

146/1 30/1/2017 63761 

211/12 31/12/2017 61966 

 

10/3 7/3/2017 202177 

   

 

   

 دينار 1,960,022اجملموع 

 

ــم    - ــرف رقـ ــب اذن الصـ ــة  (87/11)مبوجـ ــركة    199,610بقيمـ ــاا شـ ــار لصـ دينـ

إ ج( خـط سـري )موسـكو    )، (سجال للسياحة مقابل تذاكر سفر لكل مـن )ص إ 
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دينــار لكــل مــنهم دينــار حيــث ي يتــبني  ( 33,948)تــونس( بقيمــة  –اســطنبول  –

 لنا وجود قرار ايفاد او عالقة املعنيني باجمللس الرئاسي.

بالرغم من انه ال  وز قانونـا إنفاق أي مبلز علـى مـن ال ينتمـي للجهـة إال يف      -

حاالت استثنائية ملدودة  يز فيهـا التشـريعات احلصـول علـى اخلدمـة مـن       

اتـه، إال أن املوضـوع مبـالز فيـه بشـكل      موظف ينتمي جلهـة أخـرى وحتمـل نفق   

ــرف      ــع يف صـ ــي الـــذي توسـ ــبة للمجلـــس الرئاسـ ــدود بالنسـ ــل احلـ ــاوز كـ يتجـ

ــا        ــح عالقتهـ ــتقلة وي تتضـ ــة مسـ ــات ماليـ ــات ذات خمصصـ ــى جهـ ــوال علـ األمـ

بأعمــال اجمللــس الرئاســي االمــر الــذي يتطلــب خصــمها مــن خمصصــات تلــك    

 اجلهات وترجيعها للخزانة العامة نورد منها:

 القيمة الغرض اجلهة

 2,606,029 تذاكر سفر وإقامة عدد من اعضاء جملس النواب
 594,342 تذاكر سفر وإقامة عدد من اعضاء جملس الدولة
 36,296 منح سفر نقدي عدد من اعضاء جملس النواب

 143,859 منح سفر نقدي عدد من الوزراء
 3,380,526 اجملموع

 

مليـون دينـار لصـاا شـركة      3,681,500مببلز  129/1مبوجب اذن صرف رقم  -

ســيارة نــوع هونــداي ســلمف لــرئيس فــرع ( 43)قمــم افريقيــا مقابــل شــراء عــدد 

مديريــة أمــن مشــال طــرابلس االمــر الــذي يعــد صــرف علــى جهــات لــيس هلــا     

 من قانون النظام املالي للدولة.( 24)عالقة باجمللس باملخالفة للمادة 

ــم    - ــي رقـــ ــرار اجمللـــــس الرئاســـ ــدر قـــ ــز   452/2017صـــ ــأن لصـــــي  مبلـــ بشـــ

دينــار للمكتــب االستشــاري اهلندســي علــى انــه حتمــل كســلفة         (1,850,000)

ماليـــة للمكتـــب اهلندســـي وتســـوى عنـــد الســـداد اال ان االدارة املاليـــة بـــاجمللس  

ــه      ــة املكتـــب اهلندســـي للمجلـــس الرئاســـي ويصـــعب معـ ــدم تبعيـ تنبهـــف اس عـ

ــة اس وزارة    ــع احلوالــ ــث س ترجيــ ــال حيــ ــة االقفــ ــذي    متابعــ ــر الــ ــة االمــ املاليــ

يستوجب معه الرتوي وعدم االستعجال يف اصدار القرارات الـظ يرتتـب عليهـا    

 صرف مبالز مالية.

صــرف منحــة بــدل ســفر ملســؤولني جبهــات مســتقلة لــديها خمصصــاتها دون      -

 تسويتها مع اجلهة او اسرتجاعها ومن أمثلة ذلك:

 مالحظات القيمة عدد املهام التاري 

4/1-12/3 4 26730 
 وزير 

4/1-13/3 7 17860 
 موظف بوزارة املالية

4/1-13-3 13 30696 
 موظف بوزارة املالية

4/1-13/3 11 60819 
 وزير 

4/1-13/3 1 7754 
 وزير 

 عضو جملس الدواة  10077 4 4/1-13/3

4/1-13/3 1 7736 
 عضو جملس النواب 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

428 

 

 

 -املبالغة يف إنفاق املال العام اس درجة اهلدر واالسراف: 

ــيري        ــتعملة يف تسـ ــاءه املسـ ــي واعضـ ــس الرئاسـ ــات اجمللـ ــن نفقـ ــد مـ ــفف العديـ اتصـ

اجمللـــس باملبالغـــة إس درجــــة اهلـــدر واالســـراف مــــن عـــدة نـــواحي )االحتيــــاج أو       

 األسعار( كما تبني األمثلة التالية:

ــى أ   38س إنفــاق  ــو   - ــار عل ــون دين غــراض ال يفــرتض ان تتجــاوز بضــعة    ملي

ماليــني يف ظــل كــادر اجمللــس وعــدد العــاملني فيــه منهــا القرطاســية والســفر  

 وإ ار الطائرات والتجهيز مكاتب فاخرة كما يلي:

 اجملموع الطوارئ املتفرقات الباب الثاني البيان

 9,455,734 2,947,181 5,386,487 1,122,066 طائرات تإ ارا

 1,245,474 77,482 700,202 467,790 قرطاسية

 8,033,528 4,703,064 1,533,001 1,797,463  هيزات

 19,511,556 11,526,601 5,387,145 2,597,810 عالقات عامه

 38,246,292 19,254,328 13,006,835 5,985,129 اجملموع
 

علـى اسـتئجار الطـائرات مـا قيمتـه       م2017وصل حجم هذا االنفاق خالل العام  -

مليــون دينــار وهــو رقــم مبــالز فيــه اس حــد كــبري حيــث يالحــظ اســتمرار     9.5

سياسة التوسع يف تأجري الطائرات اخلاصة خصـما مـن خمتلـف البنـود )البـاب      

الثــاني، املتفرقــات، الطــوارئ( ممــا ســاهم يف زيــادة اعبــاء االنفــاق مــن ميزانيــة      

 د منها أذونات الصرف التالية:الدولة يف ظل االزمة ونور

 املبلز ن الصرفاذ  املبلز ن الصرفاذ

40/4 62,000 
 16/9 115,565 

31/4 51,600 
 3/9 957,106 

138/4 53,834 
 12/11 94,974 

71/5 193,385 
 72/2 160,000 

70/5 121,934 
 237/1 174,832 

143/12 11,200 
 62/1 1,224,596 

84/9 18,100 
 75/2 37,900 

90/11 18,100 
 62/2 17,700 

69/11 196,050 
 115/2 144,025 

 

مقابـــل اقامــــة   دينـــار ( 295,660)بقيمـــة  ( 137/4)ن الصـــرف رقـــم   ذمبوجـــب ا  -

فنادق لصاا شـركة سـجال للخـدمات السـياحية حيـث تـبني ارتفـاع تكـاليف         

 االقامة وبشكل مبالز فيه والبيان التالي يوضح ذلك.
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 املدة البلد البيان القيمة
 تكلفة الليلة

 13,686 ليالي 3 نيويورك اقامة  41,058

 13,686 ليالي 3 نيويورك اقامة  41,058

 13,686 ليالي 3 نيويورك اقامة  41,058

 5,040 ليالي 6 مدريد اقامة  30,240

 5,040 ليالي 6 مدريد اقامة  30,240

 5,832 ليالي 6 املانيا اقامة  34,996

 

دينــار مقابــل  ( 181,500)بقيمــة  11/4بتــاري  ( 39/4)ن صــرف رقــم  ذمبوجــب ا -

مولدات كهربائيـة ملكتـب نائـب رئـيس اجمللـس هـذا وي       ( 3)شراء وتوريد عدد 

 م. 31/12/2017يتبني وجود املولدات مبحضر اجلرد يف 

التوسع يف شـراء اهلـدايا التقليديـة لتقـدميها لضـيوف اجمللـس مببـالز كـبرية          -

 -يوضح ذلك: والبيان التالي 

 املبلز رقم اذن الصرف

25/9 167,600 

24/9 74,500 

23/9 87,000 

22/9 39,500 
 368,600 االمجالي

 

التوسع يف صرف نفقات السفر واملبيف واملهام الرمسية وحتميـل قيمـة عـالوة     -

الســفر كصـــروف مباشـــر دون توســـيط القيمــة كســـلفة باملخالفـــة ألحكـــام   

م حيـث بلغـف قيمـة املبـالز     2007لسنة ( 751)الئحة االيفاد وعالوة املبيف رقم 

مليـون   1,577,798املصروفة من باب الطوارئ عـن نفقـات سـفر واملبيـف مببلـز      

 دينار.

اصــدار تــذاكر ســفر وحجــز فنــادق خــارج ليبيــا بالتجــاوز دون وجــود قــرارات       -

ايفاد حيث يتم سداد قيمـة فـواتري االقامـة يف الفنـادق اخلارجيـة وسـداد حجـز        

ــس ومــرافقيهم وشخصــيات واشــخاص ال        ــيس اجملل ــواب رئ ــذاكر الســفر لن ت

التــابعني للنــواب او  تتبــع اجمللــس الرئاســي وذلــك بنــاء  علــى تعليمــات املنســقني 

 بناء على تعليمات منسق العالقات.

لوحظ ارتفاع التكاليف اخلاصة باإلقامة بالفنادق اخلارجيـة وتـذاكر السـفر     -

حيث يتم احتساب سعر الصرف من قبل شـركات اخلـدمات السـياحية حسـب     

ــة لصــاا شــركات اخلــدمات        ــة االجنبي ــوازي للعمل ســعر الصــرف بالســوق امل

دينــار  15000دوالر حيتســب مببلــز  1000مــا يكلــف مبلــز  الســياحية حبيــث أن

دينــار لــييب وبالتــالي تصــل  6000دوالر مببلــز  400مضــاف عليهــا هــاميف ربــح 

 دينار لييب. 21000دوالر إس مبلز  1000تكلفة 
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( 137/4)لــوحظ املبالغــة يف قيمــة االقامــة بــبعض احلــاالت منهــا أدن الصــرف       -

دينار لصاا شركة سجال للسفر والسـياحة مقابـل اقامـة    ( 295,660)بقيمة 

 دينار.  ( 73,915)ليالي بروسيا مبتوسط تكلفة الليلة  (4)ملدة 

بتـــــاري   3/11لـــــوحظ ارتفـــــاع تكـــــاليف االقامـــــة مبوجـــــب اذن صـــــرف رقـــــم  -

حيــث وصــلف تكلفــة الليلــة للشــخ  الواحــد بــبعض احلجــوزات     م7/11/2017

ــار وب   ــة آالف دينـ ــن أربعـ ــر مـ ــة  اس أكثـ ــة امجاليـ ــاا   224,909قيمـ ــار لصـ دينـ

املضـافة   %40شركة التاج امللكـي للسـفر والسـياحة وبلغـف عمولـة الشـركة       

ــادق باخلــارج مــع عــدم وجــود قــرارات مهمــة او معرفــة         لتكلفــة االقامــة بالفن

عالقــة املعنــيني بــاجمللس الرئاســي حيــث س خماطبــة الشــركة حبجــز اقامــة  

 ت منسق مكتب نائب رئيس اجمللس.فندقية للمعنيني بناء على تعليما

 خمالفات مالية وإدارية أخرى 

لــوحظ انــه يــتم إخفــاء التكلفــة احلقيقيــة لنفقــات الســفر والســياحة حيــث ال     -

يتم تقـديم الفـواتري االصـلية باإلقامـة بالفنـادق اخلارجيـة وتسـتبدل بفـواتري         

 صادرة عن الشركات السياحية بالعملة احمللية.

قات باجمللس الرئاسـي برتتيـب التزامـات ماليـة بقيمـة      قيام منسق شؤون العال -

حلجــوزات فندقيــة وتــذاكر ســفر مــن   م 2016دينــار خــالل ســنة   (2,486,876)

بعــض الشــركات دون أن يكــون خمــت  بــاإلجراء ودون أن يســتند علــى قــرار   

تكليــف مبهــام، واجلـــدير بالــذكر ان املعــين انتهـــف خدماتــه بــديوان اجمللـــس       

ه بهذه االلتزامات الظ رفضف مـن قبـل مـدير مكتـب     وأخلي طرفه دون حتميل

 رئيس اجمللس.

مقابــــل صــــرف مكافــــأة  (48,000)بقيمــــة  (43/4)مبوجــــب ادن الصــــرف رقــــم  -

للمستشارين التابعني لنواب رئيس اجمللس االمر الـذي يعـد خمالفـة حيـث ي     

يتم اخضاعهم للرقم الوطين وحصـوهلم علـى موافقـة ديـوان احملاسـبة ووزارة      

 ة.املالي

دينــار مقابــل شــراء اجهــزة  ( 21,800)بقيمــة  (35/9)مبوجــب اذن الصــرف رقــم   -

ــث تــبني عــدم وجــود          ــا للتقنيــة حي تلفــون وأجهــزة الســلكي مــن شــركة ليبي

 عروض مفاضلة وس الشراء عن طريق التكليف املباشر.

دينــار مقابـل توريــد جهــاز   (24,680)بقيمــة  (64/10)مبوجـب اذن الصــرف رقـم    -

اشــة حتكــم مــن شــركة الــربج الــدولي للتجهيــزات ورقــم     حــافظ للطاقــة وش 

ــار   ( 3,900)بقيمــــة ( 14/10) ــراء فــــاكس مــــن شــــركة املســ ــار مقابــــل شــ دينــ

لإللكرتونـــات حيـــث تـــبني أن الشـــراء عـــن طريـــق التكليـــف املباشـــر دون وجـــود 

 عروض مفاضلة وتقرير جلنة املشرتيات.
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اسـتثناءه مـن   مهمـة لـنفس الشـخ  مـع      11تعدد مهام السفر حيث تصـل اس   -

ضــوابط الئحــة الســفر واملبيــف، االمــر الــذي جعــل مــن الدولــة تتكبــد نفقــات       

ــفر     ــفر واملبيـــف مـــرتني )بـــدل السـ االقامـــة واإلعاشـــة وتـــذاكر الســـفر(    -السـ

واإلعفــاء مــن خمصصــات الضــرائب وفيمــا يلــي أمثلــة علــى احلــاالت املتكــررة    

 م  2017خالل العام 

 مالحظات القيمة عدد املهام التاري 

 عضو جملس رئاسي 57892 8 4/1/2017

4/1-26/2 5 37395 
 عضو جملس رئاسي

8/1-19/3 5 44429 
 عضو جملس رئاسي

4/1-13/3 9 32954 
 موظف بالرئاسي

4/1-13/3 11 24731 
 موظف بالرئاسي

4/1-13/3 6 16973 
 موظف بالرئاسي

   

ويالحـظ بشـأن ذلــك ان قـرارات االســتثناء حـددت مـدتها بســنة واحـدة اعتبــارا          -

 ولكنها مازالف مستمرة باملخالفة.م 31/3/2016من 

ــاجمللس        - ــوظفني بـ ــخاص واملـ ــبعض االشـ ــة لـ ــاعدات ماليـ ــات ومسـ ــرف اعانـ صـ

ألــف دينــار لــبعض احلــاالت بنــاء   علــى        35بأعــداد وقــيم كــبرية وصــلف اس    

 اجمللس الرئاسي مثل أذونات الصرف التالية:  موافقة وتعليمات رئيس 

 البيان القيمة التاري  ادن الصرف

9/4 6/4 32700 
 مساعدة مالية

 عالج   4060 17/4 53/4

 مساعدة مالية 18000 9/5 37/4

38/5 11/5 1000 
 مساعدة مالية

69/5 18/5 3000 
 مساعدة مالية

73/6 13/6 6000 
 مساعدة مالية

24/7 10/7 2000 
 مساعدة مالية

3/8 2/8 2135 
 مساعدة مالية

120/8 30/8 750 
 مساعدة مالية

 عالج  1150 11/9 21/9

 عالج طبيعي 35000 13/9 52/9

93/11 19/11 20000 
 مساعدة مالية

163/12 31/12 27440 
 عالج

 

الصــرف علــى التجهيــزات اس درجــة الــرتف يف حــني كــان يــتعني التجهيــز يف    -

ومبا يالءم األوضاع الصعبة الظ متر بهـا الدولـة والبيـان التـالي     حدود املعقول 

 يوضح ما س حصره لبعض النواب.
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 البيان القيمة رقم أذونات الصرف

  هيز مكتب النائب )ف م( 943,117 40/5،  45/2،  2/3، 192/12، 65/10، 4/10

  هيز مكتب النائب )أ ن( 632,475 61/2، 216/12، 215/12، 181/12

  هيز مكتب النائب )أ م( 94,040 269/12، 208/12

  هيز مكتب الشئون املالية 574,440 54/9، 63/10، 54/5، 44/5

  هيز اجلنان الرئاسي 464,740 64/5، 56/5، 262/12، 22/7، 21/7

  هيز مكتب النائب )ع ك( 335,775 39/4، 141/11، 8/3

 شراء أثاث فاخر ملقر اقامة  250,000 251/12

  هيز مكتب اجلوازات 54,106 245/12، 220/12

 

ــة للمهــام الرمسيــة          - ــام اجمللــس الرئاســي بســداد املعــامالت واحلــواالت املالي قي

مبوجــب رســائل موجهــة للمصــرف املركــزي بالعملــة القابلــة للتحويــل دون     

 حترير صكوك مقابلها.

املخــازن واالصــول الثابتــة حبيــث ميكــن  عــدم مســك الســجالت القانونيــة مثــل   -

 متابعتها ومطابقتها باجلرد الفعلي حلمايتها من السرقة والضياع.

وجود معلقـات مبـذكرات التسـوية حلسـاب املصـارف  ـاوزت املـدة القانونيـة          -

مــن الئحــة ( 118)دون الــاذ االجــراءات القانونيــة ملعاجلتهــا باملخالفــة للمــادة 

 ازن.امليزانية واحلسابات املخ

 -العهد: 

دينــــار ( 113,539)مبلــــز م 2017بلغـــف العهــــد املاليــــة املصــــروفة خـــالل العــــام    -

ــام      ــالل العـ ــرفف خـ ــد صـ ــالز كعهـ ــافة اس مبـ ــف م 2016باإلضـ ( 931,450)بلغـ

ألــف دينــار وي يــتم تســويتها خــالل    200دينــار حيــث يصــل بعضــها اس قرابــة   

ــام  ــادة      أو م 2017الع ــام امل ــة الالزمــة باملخالفــة ألحك الــاذ االجــراءات القانوني

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن  ( 188)

قيام مستلمي العهد بتسـليم مبـالز مـن العهـدة أو جـزء منهـا لـبعض املـوظفني          -

ــم         ــإذن الصــرف رق ــة مكافــآت ماليــة كمــا ب ــى هيئ ــواب عل ــابعني للن ( 86/7)الت

 دينار.( 300,000)بقيمة 

يــورو مبــا   (10,000)والــذي ميثــل تســوية عهــدة بقيمــة     5/2ن الصــرف رقــم  ذا -

 دينار بدون مستندات مؤيدة للصرف. (15,484)يعادل 

( 23,670)يـــورو أي مــا يعـــادل مبلـــز  ( 15,000)بقيمــة  ( 4/2)ن الصــرف رقـــم  ذا -

دينــار اخلاصــة مبهمــة رمسيــة لدولــة رونــدا حيــث لــوحظ التــأخر يف تســوية      

الصرف منها على اعضاء الوفد نقـدا   وذلـك بتسـليم مبلـز     العهدة كما لوحظ 

 يورو ألعضاء الوفد دون تسويتها بفواتري.( 4,800)

حتويل مبالز مالية اس غرف وأجهـزة امنيـة ملواجهـة بعـض االلتزامـات اال انـه        -

 -لوحظ عدم اقفال هذه املصروفات حتى تارخيه والبيان التالي يوضح ذلك: 
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 البيان

رقم 

 التفويض

 املالحظات املبلز

غرفة العمليات املشرتكة 

 مصراته
4 2,500,000 

 ي يتم القفل

غرفة العمليات العسكرية 

 مصراته سرت

 14,773,464 بال

ي يتم القفل وس االحالة اس وزارة الدفاع 

دون وجود عقود التموين أو ملاضر اثبات 

اضرار احلرب حسب قرار اجمللس الرئاسي 

 2017لسنة  598رقم 

 

 -املستشارين: 

مستشــار ومبكافــأة شــهرية  ( 41)لــوحظ قيــام جملــس الــوزراء بالتعاقــد مــع عــدد    

دينــار حيــث بلغــف االلتزامــات املرتتبــة علــى جملــس الــوزراء  ــاه    (7,500)قــدرها 

دينــــار وقــــد ( 3,637,500)مبلــــز وقــــدرة م 31/11/2017املستشــــارين حتــــى تــــاري  

 لوحظ بشأنهم ما يلي:

ت املشــار إليــه أظهرتــه حســابات جملــس الــوزراء يف حــني أن    أن مبلــز االلتزامــا -

املستشارين تابعني للمجلس الرئاسي، ويوضـح البيـان التـالي عـدد املستشـارين      

 وتبعيتهم.

 اجلهة التابع هلا عدد املستشارين

 مكتب رئيس اجمللس مستشارين 4

 )ع ك(مكتب النائب  سنة( 32مستشار )منهم من هو بعمر  12

 )أ م( مكتب النائب سنة( 38مستشارين )منهم من هو بعمر  10

 )م ع(مكتب النائب  مستشارين 5

 )أ ن(مكتب النائب  سنة( 39مستشارين )أحدهما بعمر  3

 )م ك(مكتب  سنة( 35مستشارين )منهم من هو بعمر  3

 )ف م(مكتب النائب  سنة( 34مستشاران )أحدهما بعمر 

 وزير دولة مستشاران

 

ــى        أن  - ــتم العمــل عل بعــض املستشــارين هــم مــوظفني جبهــات عامــة حيــث ي ي

ــة        ــدم االزدواجيــ ــن عــ ــد مــ ــة للتأكــ ــبة ووزارة املاليــ ــوان احملاســ ــة ديــ خماطبــ

 للمعنيني.

كما لوحظ بأن اعمار البعض مـنهم صـغري وال توجـد لـديهم خـربة يف جمـال        -

الوظيفــة العامــة االمــر الــذي يتنــافى مــع كونــه مستشــار مقارنــة مــع قيمــة       

 مرتباتهم والظ  اوز مرتب وكيل وزارة دون مسؤوليات تعادهلا.

 ديوان رئاسة الوزراء
للتشريعات النافذة حيث بلغف  ةصدور العديد من قرارات النقل والتعيني باملخالف -

اغلبها يف لصصات ال حيتاجها ديوان  م2017خالل سنة  %54نسبة الزيادة 

 اجمللس.
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من الباب الثاني على  %40حيف س صرف  ةامليزانيعدم التقيد يف الصرف ببنود  -

 بندين اإلعاشة ونفقات السفر واملبيف. 

عدم احلد من االنفاق على املصروفات العمومية والتوسع يف شراء التجهيزات   -

 وعدم  نب مظاهر الرتف واملبالغة يف نفقات السفر واملبيف واالعاشة.

مستمرة حتى  فملالي ومساعديه الزالاملرتبات الظ يتقاضاها املراقب ا تفروقا -

 .2017السنة املالية 

سـيارة   (411)سـيارة تابعـة لـديوان جملـس الـوزراء مـن أصـل         (340)وجود عدد  -

 خارج ديوان اجمللس دون الاذ االجراءات الالزمة برتجيعها.  

موظــف تــابعني لــديوان رئاســـة    ( 38) موظــف موفــد مــنهم   ( 145)وجــود عــدد    -

موفـــد مـــن خـــارج الـــديوان مـــن ضـــمنهم ( 107)بـــاقي العـــدد والبـــالز  والـــوزراء 

امــني  -)ع ق(  - النائــب )أ م(عــائالت قــد س طلــب احلجــز هلــم مــن قبــل مكتــب   

منسـق عالقـات اجمللـس الرئاسـي ،       -امني شـؤون التنظـيم   -عام جملس الوزراء

ديـــوان رئاســـة الـــوزراء  ةممــا يعـــد خمالفـــة صـــرحية واســـتنفاد لبنــود ميزانيـــ  

مــة ماليــة ذميلـها التزامــات ضــخمة يف حــني ان اجمللـس الرئاســي يتمتــع ب  وحت

 مستقلة متكنه من الصرف  

قيــام املراقــب املــالي بتحميــل مصــروفات لــ  بعــض البنــود وحتميلــها علــى      -

بنــود اخــرى لالســتفادة مــن الرصــيد واســتنفاده وذلــك بتحميــل الســنة املاليــة    

منهـا اس السـنة املاليـة     مبصروفات ل  سنوات سابقة يرجع الـبعض م 2017

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن ( 13)باملخالفة للمادة م 2014

قيام ديوان رئاسة الوزراء بصرف مبالز مالية لـبعض مـوظفي الـديوان مقابـل      -

اسرتجاع قيم لفواتري صيانة بالرغم من تعاقد ديوان جملـس الـوزراء مـع عـدة     

ملكاتــب اخلــدمات بشــكل مســتمر وبلــز  شـركات للصــيانة وايضــا صــرف العهــد 

ـــ  مــــا س  هاســــرتجاعه لصــــاا مــــوظفي الــــديوان واجمللــــس الرئاســــي مــــا قيمتـ

 األمر الذي يضعف من أحكام الرقابة على تلك املصروفات. دينار( 265,233)

قيــام ديــوان رئاســة الــوزراء بصــرف مبــالز ماليــة متثــل قيمــة ا ــارات لــبعض    -

ــادة     ــوظفني باملخالفــة ألحكــام امل ــوزراء رقــم       (2)امل ــرار رئــيس جملــس ال مــن ق

بتنظــيم بعــض اخلــدمات بــديوان رئاســة جملــس الــوزراء     م 2013لســنة  (104)

 وحتديد إ ار السكن ملدراء اإلدارات واملكاتب الرئيسية  

وس اصــدار الصــك  )م ع ا(  والســيد)م ب(  ا ــار مــربم بــني الســيد    وجــود عقــد  -

   من الئحة احلسابات.( 103)باملخالفة للمادة النائب )ف م( باسم 
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 خمصصات الطوارئ

 (5)س لصــي  مبلــز  م2016لســنة ( 230)مبوجــب قــرار اجمللــس الرئاســي رقــم  

مليـــون دينـــار اودعــــف حبســـاب الطــــوارئ وفيمـــا يلـــي بيــــان باملصـــروفات حتــــى       

 لوحظ بشأنها ما يلي:م 31/12/2017

( بنـــد الطـــوارئ 6/2)مبوجـــب إذن الصـــرف رقـــم املبالغـــة يف الصـــرف حيـــث س  -

لصـاا شـركة التواصـل املتميـز لبيـع واسـترياد        دينـار  (750,000)صرف مبلز 

 )مصفحة(. ركروز دتا النتويو (2عدد )مقابل شراء  تالسيارا

 دينـار ( 255,000)بنـد/الطوارئ س صـرف مبلـز     2/2مبوجب إذن الصـرف رقـم    -

( 3)مقابـل شـراء عـدد     تلصاا شركة التواصل املتميز لبيع واسـترياد السـيارا  

 شيفروليه ماليو جديدة ويالحظ باخلصوص ما يلي: تسيارا

     ــتال ــليم واسـ ــر تسـ ــيارات كمحضـ ــد السـ ــد توريـ ــا يفيـ ــود مـ م بـــني عـــدم وجـ

 الشركة ومكتب اخلدمات بديوان رئاسة الوزراء.

      ي يتضـــمن أي ســـيارات   م 2017ان ملضـــر جـــرد االصـــول للســـنة املاليـــة

 جديدة.

      ــراء ــرار مـــن رئـــيس اجمللـــس الرئاســـي لغـــرض شـ عـــدم وجـــود موافقـــة بقـ

 السيارات.

   امســه وتوقيعــه علــى اذن    )إ ع( املــدرج توكيــل الســيد  دعــدم وجــود مــا يفيــ

الصــرف باســتالم الصــكوك نيابــة عــن الشــركة يف مرفقــات أذن الصــرف      

 االمر الدى يتري الشكوك حول صحتها.

  صرف القيمة من حساب الطوارئ وهو حساب غري خمت. 

 العهد

لوحظ التوسع يف صرف العهـد املاليـة املؤقتـة واهمـال الضـوابط وعـدم التقيـد         -

ــة امل  ــر املاليـ ــور وزيـ ــم  مبنشـ ــؤرخ ( 1)فـــوض رقـ ــدم  م 15/1/2017املـ ــي بعـ والقاضـ

 .دينار( 1,000) اوز قيمة العهدة مبلز 

 ت

املستفيدين خالل السنة 

 م2017املالية 

 مالحظات تاري  منح العهدة قيمة العهدة

1 
 يوجد موافقة 2017-3-21 10,000 ز )اخلزينة(م  ن

2 
 عدم وجود موافقة 2017-5-17 15,000 ي ب ج

 عدم وجود موافقة 2017-5-17 15,000 هـ ن ع 3

 عدم وجود موافقة 2017-5-30 3,000 ص ب ا 4

5 
 عدم وجود موافقة 2017-5-15 10,000 زم  ن

 53,000 اإلمجالي 
- - 
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التأخر يف تسوية العهد املالية فـور انتهـاء الغـرض منهـا يف نهايـة السـنة املاليـة         -

ــار لعــــدد ( 929,248)والبالغــــة رصــــيدها  ــاذ  ( 43)دينــ عهــــدة دون القيــــام بالــ

مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات      (188)اإلجراءات الالزمة وفق ما حددته املـادة  

واملخازن، بالرغم من انتهاء املدة القانونية للتسوية ممـا يسـتوجب العمـل علـى     

 خصم القيمة من مرتباتهم مع املساءلة التأديبية.

كما لـوحظ احتفـاظ ديـوان رئاسـة الـوزراء مببـالز حبسـاب الودائـع واالمانـات           -

للبـاب األول والثــاني ومنـذ عــدة سـنوات ســابقة نتيجـة اإلهمــال وعـدم املتابعــة      

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 162)وذلك باملخالفة لن  املادة 

الفــة ألحكــام املــادة عــدم وجــود ســجل حتليلــي حلســاب الودائــع واألمانــات باملخ  -

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن، األمــر الــذي يتطلــب إحالــة      ( 163)

املبــالز املودعــة باحلســاب منــذ ســنوات وي يطــرأ عليهــا أي تغــيري إس حســاب         

 اإليراد العام مبصرف ليبيا املركزي.

ل صـكوك عـن ســنوات   متثـ دينـار   (512,416)تـبني وجـود صـكوك معلقـة مببلـز       -

ــابقة ــكوك      سـ ــاوزت الصـ ــث  ـ ــحيحة حيـ ــبية الصـ ــة احملاسـ ــتم املعاجلـ ، وي تـ

مـن الئحـة امليزانيـة    ( 118)املعلقة املدة القانونية وذلك باملخالفة ألحكام املـادة  

 واحلسابات واملخازن.

التأخر يف تسوية السلف علـى حسـاب عـالوة السـفر واملبيـف يف مهـام خارجيـة          -

حيـــــث بلـــــز الرصـــــيد ( 2015 – 2014 – 2013 – 2012)عـــــن الســـــنوات املاليـــــة 

رقــم  مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة  ( 9)دينــار خمالفــة للمــادة  ( 710,223)

 بشأن الئحة االيفاد وعالوة املبيف.م 2007لسنة ( 751)

صرف سلف علـى بـدل املبيـف ألشـخاص مـن خـارج الـديوان وأشـخاص انتهـف           -

 .عالقتهم الوظيفية به 

 لوحظ بشأن االلتزامات القائمة على ديوان رئاسة الوزراء التالي: 

ل  سنوات  دينار( 2,818,439)القائمة على الباب االول مبلز  تبلغف االلتزاما -

 (.2017 اس 2013)

ل   دينار( 30,068,918)الباب الثاني مبلز على  القائمة تبلز إمجالي االلتزاما -

 (2017إس  2012)سنوات 

قيــام ديــوان جملــس الــوزراء بــأجراء العديــد مــن التعاقــدات واالرتباطــات املاليــة          

تتمثـل يف مصـرفات علـى )البـاب الثـاني( مـع شـركات        م 2017خالل السـنة املاليـة   

 –مكاتــب الســفر والســياحة   –وا ــارات  –وشــركات متــوين   –صــيانة الســيارات  

خمصصات ماليـة هلـا ممـا أذى اس    وغريها دون وجود -وافراد –شركات الصيانة 

مببـالز ضـخمة   م 2017خـالل السـنة املاليـة     تحتميل الـديوان عبـئ هـده االلتزامـا    

 دينار.( 8,248,074) بأمجالي
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 التوصيات

 إيقاف العمل بديوان اجمللس الرئاسي وضمه اس ديوان جملس الوزراء. -

ز اال وفقـــا علـى جملــس الــوزراء مراعــاة حرمــة املـال العــام وعــدم إنفــاق اي مبلــ   -

 لصحيح القانون ومبا يعود مبنفعة للدولة.

مراعــاة األزمــة الــظ متــر بهــا الــبالد واالوضــاع الــظ متــر بهــا والــاذ سياســة          -

 رشيدة لإلنفاق وفق االهمية واالولوية.

 .خماطبة من تسبب يف إنفاق مبالز باملخالفة للتشريعات النافذة برتجيعها -

ــات     - ــى جهـ ــرفف علـ ــالز الـــظ صـ ــر املبـ ــرتجاع او  حصـ ــا باالسـ ــرى وخماطبتهـ اخـ

 التسوية.
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 قطاع اخلارجيةالفصل السابع: 

 ديوان وزارة اخلارجية
 - امليزانية التسيريية:

ــة        ــاني خــالل الســنة املالي ــابني األول والث بلغــف املخصصــات الســنوية املعتمــدة للب

( دينـار، وبلـز مـا س تسـييله خـالل السـنة مـا قيمتـه         32,750,000ما قيمته ) م2017

( دينــــار، 29,035,850( دينــــار، بينمــــا بلغــــف املصــــروفات العموميــــة )28,008,000)

ــز   ــدره مبلــ ــوفر قــ ــات    2,714,150وبــ ــة املخصصــ ــان مقارنــ ــا يلــــي بيــ ــار وفيمــ دينــ

 -باملصروفات: 

 البيـــــــــــــــــان

املخص  

 بامليزانية املعدل
 املفــــوض به

املصروفــات 

 الفعلية

 الرصيـــــــــد

 3,909,410 18,840,590 22,750,000 22,750,000 األولالباب 
 (195,260) 10,195,260 10,000,000 10,000,000 الباب الثاني

 343,440 8,656,560 9,000,000 9,000,000 بند املتفرقات
 4,057,590 37,692,410 41,750,000 41,750,000 اإلمجالي

 

لوحظ وجود ضعف يف نظام الرقابة الداخلية املطبق بـالوزارة، ومـن أبـرز نقـاط       

 -الضعف ما يلي: 

ــار الوطنيـــة لألعمـــال     - التعاقـــد بطريقـــة التكليـــف املباشـــر مـــع شـــركة األعمـ

اهلندســية علــى أعمــال املشــروعات واملقــاوالت العامــة دون إجــراء مفاضــلة بــني 

 ضل وأنسب األسعار.عدد من الشركات مما يضمن احلصول على أف

صـــرف مبـــالز لصـــاا شـــركة جمموعـــة الغزالـــة، تـــبني أن رســـائل التكليـــف   -

صــادرة مــن الــوزارة الحقــة لرســائل املطالبــة بــاملبلز مــن الشــركة املســتفيدة،    

عـــدم قيـــام مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة بالتـــدقيق يف   األمـــر الـــذي يظهـــر جليــــا

 املعامالت بالصورة املطلوبة.

الصــكوك ألشــخاص غــري املســتفيدين، وذلــك باملخالفــة   القيــام بتســليم بعــض -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 104)لن  املادة رقم 

 املخصـ   البنـد  علـى  واملبيـف  السـفر  بعـالوة  اخلاصـة  املعـامالت  بعض حتميل -

 امليزانية(. خارج) كسلفة حتميلها من بداـل مباشرة هلا

 أجلها. من املوفد املهمة من الغرض حتدد ي الصادرة اإليفاد قرارات بعض -

مــن  (181)عــدم مســك ســجل خــاص بالعهــد املاليــة باملخالفــة لــن  املــادة رقــم   -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.
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ــز      - ــيد )ف ع ن( مببلـ ــروفة للسـ ــدة املصـ ــال العهـ ــأخر يف إقفـ ــار  (40,000)التـ دينـ

مــن الئحــة  (188)خـالل الســنوات الســابقة وذلــك باملخالفــة ألحكـام املــادة رقــم   

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

عــدم إدراج أرصــدة العهـــد املاليــة املرحلـــة مــن الســنة الســـابقة بســجل العهـــد        -

)املنظومة اإللكرتونية( كأرصدة افتتاحية مما انعكـس علـى إظهـار أرصـدتها     

 الية على غري حقيقتها.يف نهاية السنة امل

علـى بنـد نفقـات السـفر واملبيـف خـالل سـنة         بلز إمجـالي مـا س صـرفه خصـماـ     -

 دينار. (8,158,780)ما قيمته  م2017

 -حساب الطوارئ: 

 م2017 م،2016بلغــف مجلــة املخصصــات لبنــد الطــواري خــالل الســنتني املــاليتني        

مبلــز  م31/12/2017مليــون دينــار يف حــني بلغــف مجلــة املصــروفات حتــى     20مبلــز 

 دينار،  1,301,355دينار بوفر قدره  م18,698,645

 -الودائع واألمانات: 

ــز ــات يف    بلـ ــع واألمانـ ــاب الودائـ ــيد الـــدفرتي حلسـ  (8,507,681) م31/12/2017الرصـ

 -دينـــار ومن خالل الفح  لوحظ: 

حســـب طبيعـــة  م31/12/2017عـــدم قيـــام الـــوزارة بتحليـــل رصـــيد احلســـاب يف   -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 163)بنوده باملخالفة للمادة 

لـ  سـنة    م31/12/2017ظهور صكوك معلقة مبـذكرة تسـوية املصـرف يف     -

 ــاوزت املــدة القانونيــة لتقــدميها للمصــرف دون الــاذ     م2016وســنة  م2015

مــن الئحــة    (118)جــراءات القانونيــة حياهلــا باملخالفــة ألحكــام املــادة رقــم       اإل

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

االحتفاظ حبساب الودائع مببالز مالية  اوزت مـدتها سـتة أشـهر عنـد انتهـاء       -

السنة املالية دون أن تضـاف    إس )حــ/اإليراد العـام( علـى النحـو الـذي حددتـه        

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.من ( 162)املادة 

 -نفقات التحول: 

بلغــف مجلــة التفويضــات املاليــة الصــادرة مــن قبــل وزارة التخطــيط خــالل الســنة  

 مليون دينار س صرفها بالكامل.   (7,000,000) بقيمةم 2017املالية 

 -عقود ومشروعات وزارة اخلارجية: 

 :عقد وفق البيان التالي 35بلغف عدد العقود املربمة بالوزارة حوالي  -
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عدد 

 العقود

 اهلدف من املشروع  

 قيمة التعاقدات 

  )دينار(

 القيمة املسددة حتى
 م 31/12/2013

 باقي االلتزام

35 
  137,180,262  15,363,183  152,543,445 شراء  ، بناء  ،صيانة  ،دراسة 

 

 حيال العقود املربمة كاآلتي:االلتزامات املالية  -

عدد 

 العقود

امجالي االلتزامات املالية لعقود 

 دينارالباب الثالث   

عدد العقود منتهية 

 وعليها   التزام   

 التزامات على مشاريع  

 دينار

35 137,180,262  4 1,542,331  
 

ــرات        - ــض املقـ ــاء بعـ ــيانة وبنـ ــراء وصـ ــة بشـ ــع اخلاصـ ــض الودائـ ــرف يف بعـ التصـ

 –نيويـورك   –ماليزيـا   –واملباني يف عدة دول من قبـل املسـؤولني عليهـا )اليابـان     

 كندا(. –روسيا  –اليونان  –بانيا اس –القاهرة  –بلجيكا 

 الـظ س تنفيـذها يف بعـض الـدول     ةعدم وجود تقارير فنية عـن اعمـال الصـيان    -

 السعودية(. –مثل )املغرب 

 -العقود واملشروعات اخلارجية: 

 –من خالل الفحـ  ودراسـة العقـود واملشـاريع التابعـة واملتمثلـة يف عقـود )شـراء         

صــيانة( لــبعض الســفارات تــبني إصــدار تفويضــات خــالل الســنوات مــا قبــل    –بنــاء 

وفيمـا يلـي بيـان باملشـروعات     ، على قوة املشاريع دون إمتام إجراءات التعاقدم 2001

 -م: 2015م، 2014خالل سنظ 

 لربنامج / املشروع / العقدا ت

 قيمة العقد

 (دينار)

قيمة التفويض 

 2013خالل سنة 

 (دينار)

قيمة املصروفات 

 (دينار) 2013 ،2012

 8,000,000 8,000,000 - شراء مقر السفارة الليبية / بلغاريا 1

 28,000,000 28,000,000 - / روسيا شراء مقر السفارة الليبية 2

 8,000,000 8,000,000 - شراء مقر السفارة الليبية / التشيك 3

 8,000,000 8,000,000 - شراء مقر السفارة الليبية / اجملر 4

 2,000,000 2,000,000 - شراء مقر القنصلية / الدار البيضاء 5

 1,200.000 1,200.000 - صيانة مقر السفارة / اليابان 6

 600,000 600,000 - صيانة مقر السفارة / ماليزيا 7

 32,000,000 32,300,000 - صيانة مقر البعثة / نيويورك 8

 7,000,000 7,000,000 - صيانة مقر السفارة / كندا 9

 500,000 500,000 - صيانة مقر السفارة / لندن 10

 240,000 6,500,000 240,000 اعداد دراسات لبناء ملحق السفارة انقرة 11

 2,000,000 1,500,000 7,546,646 بناء مقر السفارة الليبية / غانا 12

 1,895,000 1,500,000 5,552,820 بناء مقر السفارة الليبية / غينيا بيساو 13

 500,000 500,000 4,400,000 بناء مقر السفارة الليبية افريقيا الوسطى 14

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 القنصلية / اسطنبولصيانة مقر  15

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 شراء بيف القنصل / اسطنبول 16

 2,700,000 2,700,000 2,700,000 صيانة مقر السفارة الليبية باريس 17

 75,000 3,980,000 - بناء مقر السفارة الليبية / باكستان 18

 360,000 3,000,000 - الليبية / القاهرةبناء مقر السفارة  19

 1,000,000 1,000,000 - بناء مقر السفارة مدريد / اسبانيا 20
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 لربنامج / املشروع / العقدا ت

 قيمة العقد

 (دينار)

قيمة التفويض 

 2013خالل سنة 

 (دينار)

قيمة املصروفات 

 (دينار) 2013 ،2012

 1,000,000 1,000,000 - صيانة مقر السفارة / السويد 21

 550,000 550,000 - صيانة مقر السفارة وبيف السفري الرياض 22

 500,000 500,000 - صيانة املباني التابعة للسفارة / الرباط 23

 1,000,000 1,000,000 - صيانة مقر السفارة / بروكسل 24

 800,000 800,000 - بناء مقر السفارة / أثينا  25

 3,900,000 3,900,000 - شراء مقر السفارة الليبية / قطر 26
 

 السفارات والقنصليـات
 -النفقات التسيرييــــــة: 

 

بلغــف املخصصــات املاليــة للســفارات املعتمــدة للبــابني األول والثــاني خــالل الســنة املاليــة  

ــة خــالل الســنة       (410,000,000) بقيمــة م2017 ــه إس وزارة املالي ــز مــا س حتويل ــار، وبل دين

 دينار والبيان التالي يوضح ذلك:  (371,332,772) موضوع الفح  والتقييم ما قيمته

 

 البيـــــــــــان

املخص  بامليزانية 

 املعـــــــــدل

ما س حتويله إس وزارة 

 املالية وفق الكشوفات

 الرصيــــــــــــــــــــــــد

نسبة احملال إس 

وزارة املالية من 

 املخص 

 %89 38,667,227 331,332,772 370,000,000 الباب األول
 %100 0 40,000,000 40,000,000 الباب الثاني
 %90 38,667,227 371,332,772 410,000,000 االمجالي

 

 -أسفرت املراجعة عن العديد من املالحظات نوردها فيما يلي: 

ــات للعــاملني باخلــارج لعــدد      - بعثــة وســفارة ذات طــابع   (134)يــتم احالــة املرتب

 خاص.

األول وفقـا لبيانــات وزارة اخلارجيـة فــان عـدد املــوظفني باخلـارج خــالل الربــع      -

س حتويـــــل  2018الربــــع األول  خــــالل  ، يف حــــني  موظــــف ( 1604)بلــــز   2017

موظـف   (249) موظـف فقـط أي الفـض العـدد مبقـدار      (1355) لعـدد مرتبات 

 باخلارج.

ــة     - ــنة املاليـ ــالل السـ ــارج خـ ــاملني باخلـ ــات العـ ــف  م2016مرتبـ ــون  (389)بلغـ مليـ

ــة     ــنة املاليــ ــف يف الســ ــا بلغــ ــار، فيمــ ــة  م2017دينــ ــار اي  ( 331)قيمــ ــون دينــ مليــ

 %.15مليون دينار وذلك بنسبة ( 58)فاض قدره بال

ــز    (1086)يبلــز عــدد العمالــة احملليــة بالســفارات     - موظــف مللــي، يف حــني يبل

موظــف مللــي مــن جنســيات غــري    (737)عــدد املــوظفني احمللــيني وفــق املــالك   

( 48,2)مبلـــز وقـــدره م 2017ليبيـــة، احيلـــف هلـــم مرتبـــات خـــالل الســـنة املاليـــة 

 مليون دينار.  
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موظــف منــذ  ( 189)بلــز عــدد املــوظفني الــذين انتهــف فــرتة عملــهم باخلــارج         -

سنوات وذلـك حسـب قـرارات االيفـاد الصـادرة إلـيهم والزالـوا مـدرجني بقائمـة          

دات واملــوظفني املوفــدين للعمـــل باخلــارج وذلــك حســـب كشــوفات قســم القيـــ      

 م.2017حتى سنة 

ــراءات الالزمـــة فـــ       - ــة بالـــاذ اإلجـ ــدم قيـــام وزارة اخلارجيـ يمن وصـــل ســـن  عـ

 موظف.( 11)التقاعد وعددهم 

 م2001لسـنة   (2)مـن القـانون رقـم     (14)عدم التزام وزارة اخلارجية باملادة رقم  -

بشأن تنظيم العمل باخلارج حيـث تـبني وجـود مـوظفني مـدة عملـهم  ـاوزت        

 أربع سنوات.   

قصــور وزارة اخلارجيــة يف متابعــة احلســابات املصــرفية الــظ تــديرها البعثــات     -

ــروفاتها وبيــــان       ا ــر مصــ ــدة الدفرتيــــة وتقريــ ــارج واالرصــ ــية باخلــ لدبلوماســ

وعدم موافاة الديوان ببيـان عـن هـذه احلسـابات      م2017بالودائع وذلك عن سنة 

مـن قـانون    (53)من املـادة  ( 4)رغم مطالباته املتكررة، مما يعد خمالفة للفقرة 

 ديوان احملاسبة.

 -وزارة اخلارجية:  الودائع لدى السفارات باخلارج والظ ل 

بلــز إمجــالي الودائــع باخلــارج حســب إفــادة مــدير مكتــب املشــروعات بــالوزارة      -

 -دينار وذلك على النحو التالي: ( 211,238,188)مبلز وقـدره 

   دينار. (193,538,188)البناء والصيانة والشراء 

   دينار. (17,700,000)الودائع اخلاصة باملراكز الثقافية 

 -ومن خالل متابعة الودائع تبني ما يلي:    

التصــرف يف الودائـــع احملالـــة للبنـــاء والصـــيانة كمـــا هـــو احلـــال يف كـــل مـــن   -

)روسيا، كنـدا، السويــــــــــــــــــد ماليزيـا، االسـكندرية، اسـبانيا، تنزانيـا، السيشـل،        

 بروكسل، هولندا، مالي، اجملر(.

والبنــاء ممــا عــرض الودائــع للتأكــل   التــأخر الشــديد يف تنفيــذ عمليــة الشــراء  -

نتيجة الفاض القيمة الشرائية للمبلز مقابـل ارتفـاع أسـعار العقـارات كمـا      

ــدار البيضــاء     ــا، ال ــدا، اجملــر مالطــا،    ،هــو احلــال يف )تشــيكيا، بلغاري الربــاط، كن

اســطنبول، انقــره، القــاهرة، الباكســتان، إيــران، ســرياليون، نيكــاراغوا لوســوتو،   

 جزر القمر(.

وقــف تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع ممــا ترتــب علــى ذلــك التصــرف يف األمــوال    ت -

 اخلاصة بالوديعة باملخالفة.

غياب املعلومات عن بعض الودائع لعدم استجابة بعض السـفارات وعـدم الـاذ     -

الــوزارة لإلجــراءات القانونيــة الالزمــة حلمايــة الودائــع ممــا تســبب يف التعــدي   

  األغراض املخصصة هلا.على هذه الودائع وصرفها يف غري
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 -االلتزامات القائمة على البعثات الليبية باخلارج:  

بلز إمجالي االلتزامات القائمة على البعثات الليبية باخلـارج خـالل السـنة املاليـة     

ــز  م2017 ــن خـــالل بعثـــة،  (87)دينـــار لعـــدد   (131,415,437)مبلـ  تـــبني املتابعـــة ومـ

تقــــاعس وزارة اخلارجيــــة، يف متابعــــة اإل ــــارات اخلاصــــة بالســــفارات الليبيــــة  

باخلــارج وعــدم تســديد تلــك اإل ــارات يف املواعيــد احملــددة هلــا، األمــر الــذي قــد        

ــة     ــة تــــأخري(، حيــــث لــــوحظ ان قيمــ ـــة )غرامــ ــا مصــــاريف إضافيـــــــ يرتــــب عليهــ

مـــن قيمـــة  %(19) والــظ تشـــكل مـــا نســبته   ردينـــا (24,530,701)اإل ــارات بلغــــف  

 سفارة وبعثة.   (87)االلتزامات لعدد 

 السفارة الليبية تونس 
 -والقنصليات وامللحقيــــــــــات التابعــــــــــــــــــة هلا: 

 

ــاع عــدد العــاملني بعقــود ملليــة مــن       - اس  م2011موظــف بعقــد عــام   ( 24)ارتف

موظـف   23وتزايد عـدد املـوظفني الدبلوماسـيني مـن     م 2016موظف عام ( 111)

موظــف عــن نفــس الفــرتة، ويالحــظ عــدم مراعــاة االحتياجــات الفعليــة   47اس 

 للعمالة املطلوبة فضاـل عن عدم وجود ضوابط لتحديد قيمة مرتباتهم.

ابـــرام عقـــود عمـــل لعمالـــة غـــري مســـجلة مبســـماة عمالـــة ملليـــة ليبيـــة مـــع    -

 قيمة واملقيدة بسجل قيد الوطنيني.اشخاص ليسوا من اجلالية امل

استمرار اصدار قرارات ايفاد وابرام عقـود عمـل بـالرغم مـن عـدم وجـود مـالك         -

وظيفــي معتمــد مــع حداثــة درجــات تعــيني بعــض الدبلوماســيني بالبعثــة ممــا    

الفقـرة   (26)يؤكد على عـدم التقيـد بسـجل االقدميـة املنصـوص عليـه باملـادة        

بشـأن تنظـيم العمـل    م 2001لسنة  (2)للقانون رقم )هـ( من الالئحة التنفيذية 

 من نفس الالئحة. (33)السياسي والقنصلي كدلك املادة 

 2مـن القـانون رقـم     13 عدم تفعيل جلنة شؤون االيفاد املنصوص عليها باملـادة  -

 م.2001لسنة 

استمرار بعض املوظفني يف مهـامهم رغـم انتهـاء مـدة عملـهم املنصـوص عليهـا         -

مــع اســتمرار عمــل بعــض الدبلوماســيني الــذين  م، 2001لســنة  2بالقــانون رقــم 

 بلغوا سن التقاعد دون ان تتخذ الوزارة االجراءات املناسبة بشأنهم.

 فح  وتقييم السفارة الليبية تونس:

للســفارة الليبيــة تــونس علــى   م2015-م2014بلغــف االعتمــادات االمجاليــة للعــامني  

 -النحو التالي: 
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 املصروف الفعلي املعتمد البيـــــــــان السنة

 6,935,550 5,585,942 الباب االول م2014

 763,257 1,254,000 الباب الثاني 

 4,782,286 5,585,942 الباب االول م2015
 813,677 1,254,000 الباب الثاني 

 

 

يالحـــــظ عـــــدم قيـــــام وزارة  م(2015-م2014)صـــــدور امليزانيـــــة للعـــــامني  رغـــــم -

 ،1/12اخلارجية بإصـدار تفويضـات مصـلحية للسـفارة واسـتمرارها بالصـرف       

 كما يالحظ عدم خصم االرتباطات املالية من االعتمادات اخلاصة بها.

الصرف على إقامـة اشـخاص تـابعني جلهـات ذات ذمـة ماليـة مسـتقلة )وزارة          -

 واب(.جملس الن –اهليئة العامة للمواصالت  –املالية 

ــندوق         - ــاا صـ ــفارة لصـ ــوظفي السـ ــن مـ ــتقطعة مـ ــات مسـ ــدة امانـ ــور ارصـ ظهـ

دينـار يف   371,823التضامن، وغـريه بلغـف مجلتهـا     –صندوق اجلهاد  –التقاعد 

 ي يتم احالتها للجهات املستقطع القيمة لصاحلها. م31/12/2015

ي تقــم  م2007م، 2000 يوجــود صــكوك معلقــة يرجــع تــاري  بعضــها اس عــام     -

مــــن الئحــــة  (162-161-120-119-118)الســــفارة بإلغائهــــا عمــــاـل بــــن  املــــواد 

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

امجــالي املبــالز احملالـــة للســفارة يف بعـــض االحيــان تفـــوق احتياجاتهــا وذلـــك       -

ــة        ــاب التفويضــات املصــلحية والتقــدير اجلــزايف، ومــن ذلــك ان حوال بســبب غي

دينار، يف حني بلغـف املصـروفات الفعليـة     297,283ف بلغ م2015النصف الثاني 

 دينار. 204,932

ــك          - ــة مــن واس حســاب الودائــع ومــن ذل ــود التعديلي ظهــور عــدة اخطــاء يف القي

ــد مــن االخطــاء           ــوحظ ظهــور العدي ــد كمــا ل ــع ي لصــم مــن البن ســداد ودائ

 بالقيد بالدفاتر فيما يتعلق بالتحويالت بني احلسابات  

 -: املراقبني املاليني

علـى النحـو    م2015-م2014بلغف خمصصـات ومصـروفات املـراقبني خـالل السـنتني      

 -التالي: 

 املصروف الفعلي املعتمـــــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــــــــــــان السنة

 م2014
 480,117 613,343 الباب االول
 171,925 525,000 الباب الثاني

 م2015
 232,626 613,343 الباب األول
 704,38 525,000 الباب الثاني
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ــاليني يف اجــراء مصــروفات لــ  الســفارة       - اســتعمال خمصصــات املــراقبني امل

دينـــارـا  15,462 وتتمثـــل يف صـــيانة ســـيارات تابعـــة هلـــا، بأمجـــالي مبلـــز قـــدره 

 دينار تونسي. 19,571تونسي، ومصروفات االقامة بالفنادق بلغف مجلتها 

املبالغة يف اسرتجاع قيمة املصروفات للمراقـب املـالي ومسـاعديه وبلغـف مجلـة       -

ــنة    ــالز املســــرتجعة خــــالل ســ ــو  م2015املبــ ــالز   26,278 ــ ـــا ان املبــ ــار علمــ دينــ

 تذاكر سفر(. –صيانة سيارات  –املسرتجعة متثل مصروفات )عالج 

ــن  املبالغــــة يف تقــــديرات املصــــروفات   - ــا مــ ــا ترتــــب عليهــ ــوق  ومــ ــويالت تفــ حتــ

   .حتياجاتاال

 -الودائــــــــع: 

بأمجـالي     م31/12/2014وحتـى   م1/1/2014وديعة عن الفرتة مـن  ( 31)حصر عدد  س

  -يورو ويالحظ بشأنها:  18,633,484

عــدم قــدرة الســفارة علــى الوقــوف علــى حتليــل مفــردات االرصــدة االفتتاحيــة    -

ــدة      ــداخل االرصـ ــة، وتـ ــاهر باخلالصـ ــدة الظـ ــا باألرصـ ــا  ومطابقتهـ ــا بينهـ فيمـ

ــجل للودائـــع واألمانـــات تـــدون فيـــه           ــة لعـــدم قيـــام الســـفارة مبســـك سـ نتيجـ

 املدخالت واملخرجات من احلساب.

ايــداع الودائــع الــظ مللــها حســاب املرضــى حبســاب الســفارة ادى اس اخــتالط      -

 األموال داخل احلساب، وعدم قدرة السفارة على حتليلها.

دمة وخصـمها مباشـرة مـن البنـد مـع      سداد العديد من الضمانات والدفعات املق -

 غياب الدفاتر املساعدة ملتابعة كل دفعة.

معظم مصروفات العـالج املسـددة عـن طريـق الودائـع ال تنطبـق عليهـا شـروط          -

ــا مصــروفات مســرتجعة بفــواتري        ــث يالحــظ ان غالبيته وضــوابط الســداد، حي

 مقدمة من املرضى او مرافقيهم.

 -وديعة وزارة التعليم العالي: 

ــع لغــرض      200,000أمجــالي الوديعــة     بلــز - ــار لــييب اودعــف حبســاب الودائ دين

ــه يالحــظ اســتخدام الوديعــة يف اجــراء مصــروفات         ــث غــري ان ــز والتأثي التجهي

 -مثل:  وصرف عهد ةل  امليزانية التسيريي

 القيمة غرض العهدة  القيمة الغرض التسيريي

 31,031 شراء قرطاسية  
 4,487 سداد فواتري الكهرباء 

 14,055 اعاشة واقامة          
 8,906 مصاريف االشراف على املدارس 

 1,067 اتصاالت
 7,812  هيز مدارس السنة جديدة 

 4,683 ا ار مباني       
 3,903 احتياجات املدارس 

 416,705 ميـــــــــــــــــــــــــاه  
 1,951 تغطية مصاريف املدارس  
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 -تفويضات وزارة الصحة: 

دينـار   784,400احملالـة حلسـاب الـدينار     م31/12/2015 رصيد وديعـة الـوزارة يف   بلز

لــ  عــالج املرضــى واجلرحــى ومتثــل بــواقي مــا ي يــتم صــرفه واســتخدمف          

 -املبالز املصروفة يف: 

 .سداد دفعات مقدمة لبعض املصحات واعتبار الدفعة مصروف 

 املخصصة للعالج بني السفارات.ثرة حتويل األموال ك 

   -وديعة سداد التزامات السفـــــــــارة:  -

 ســـدادـا ملصـــروفات الحقـــة رغـــم إن القيمـــة خمصصـــة    اســـتخدام الوديعـــة

 للصرف على التزامات سابقــــــة  

     وزارة  –الصرف من الوديعة جلهات هلا ميزانيات مسـتقلة )جملـس النـواب

والبعض منهم ليس لـه جهـات عمـل واضـحة     وزارة املواصالت(  –اخلارجية 

 مع مالحظة ان ضمن الذين س تسكينهم )عائلة(.

 -وديعة االلتزامات القنصلية:  -

  1,140,911مليــون دوالر اي مــا يعــادل ( 1)قيــام وزارة املاليــة بتحويــل مبلــز 

ســجناء وفــق  (2)دينــار تونســي اس حســاب قيمــة الغرامــات املفروضــة علــى   

 من قبل القنصل العام مع السلطات التونسية.   ملضر االتفاق املوقع

      ــة بعـــض األشـــ ــة إلقامـ ــن الوديعـ ــرف مـ ــم أي عالقـــة   الصـ ــيس هلـ خاص لـ

 بامللحقية.

 -امللحقة الصحيــــــــــــــــــــــــة: 

وجـــود حـــاالت ضـــم مرضـــى للعـــالج علـــى نفقـــة الدولـــة، تـــبني انهـــم إلجـــراء    -

 الفحوصات والكشوفات الطبية واجراء التحاليل فقط.

االعتماد على العمالة التونسية يف عمليات تسوية الـدفعات ومراجعـة األسـعار     -

 ومقارنة الفواتري باألسعار النمطية.

 -تونس:  –املكتب الصحي املرضى 

اظهرت اخلالصة الشهرية لدفرت يومية الصندوق للحسـابات املصـرفية للمكتـب    

 -ما يلي:  م31/12/2015 يف

 التحويالت الواردة الرصيد الدفرتي نوع احلساب

 7,339,911 5,294 الدوالر

 5,000,000    515,428 اليورو

 - 2,196,652 الدينار التونسي
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الحــظ تعــدد احلــواالت الــواردة للســفارة بعضــها عــن طريــق حكومــة االنقــاذ     ي -

والبعض اآلخر عن طريق احلكومة املؤقتة أو حكومة الوفـاق، ويالحـظ وجـود    

 يورو. 154,208أرصدة عن سنوات سابقة بلغف 

تـــبني ان ضـــمن احلـــواالت الـــواردة للســـفارة مـــا يـــتم حتويلـــه منهـــا اس بعـــض    -

 ك.ذل مثالالساحات االخرى 

 اجلهة احملول اليهــــــــــــــا       املبـــــــــــــــــلز       

 دوالر 253,100
 تغطية مصاريف االعاشـــة

 واالقامة جلرحى بنغازي برتكيا

500,000 
حتويل حلساب اجلرحى مستشفى القوات 

 املسلحة باإلسكندرية

 

 

دينار تونسي من الوديعـة لشـراء ادويـة لـوزارة الصـحة مـن        25,569سداد مبلز  -

صــــيدلية كــــارم غطــــاس ويالحــــظ خمالفــــة االجــــراء العتبــــار ان الوديعــــة  

خمصصـة لعـالج اجلرحـى ولـيس لتوريـد أدويـة مـع مالحظـة عـدم وجـود مــا           

 يفيد شحن االدوية علمـا ان املستلم امللحق الصحي.

 340,561بلغــف مجلتهــا   وجــود العديــد مــن الصــكوك ي لصــم مــن احلســاب     -

 .م2014-م2013-م2012دينار تونسي، يرجع تاري  البعض منها اس سنوات 

ألــف دينــار تونســي لصــاا مصــحة قرطاجنــة وفــق االتفــاق   (500)ســداد مبلــز  -

املربم بني وزارة الصـحة باحلكومـة املؤقتـة واملصـحة، اظهـرت اعمـال الفحـ         

ــتم اظهارهــا ضــمن ا     ــار القيمــة مصــروف وي ي خلالصــة الســنوية لســنة   اعتب

 م.2015

دينـار تونسـي حلسـاب اجلرحـى ومـن خـالل الفحـ          1,382,548حتويل مبلز  -

دينار تونسـي مصـروفات مصـرفية وقـد تـبني ان املبلـز        13,821,168ظهر مبلز 

 دينار فقط. 321,168الصحيح 

  -تونس:  –اجلرحى  –املكتب الصحي 

 :تونس تفاصيلها حف مبصرف اليوباف( حسابات مصرفية فت3للمكتب )

 احلواالت الواردة احلســــــــــــــــــاب 
 م31/12/2015الرصيــــــــــــد   

 د.ت 6,919,956 4,808,642 الدينار التونسي
 دوالر 517,560 5,408,177 الدوالر
 يورو 440,427 272,756 اليورو

 

للمشــرفني  الصــرف مــن بــواقي التفويضــات لســداد مرتبــات واملــنح الشــهرية         -

 ولفرتات غري ملددة   تصل اس عدة سنوات.

 ــاوز تكــاليف االقامــة واالعاشــة نفقــات العــالج ممــا يشــكك يف صــحة انهــم        -

 مرضى او انهم استكملوا عالجهم وي يغادروا االراضي التونسية.
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نقل ودائع من عـدة سـفارات ليبيـة اس املكتـب الصـحي تـونس علـى اسـاس انهـا           -

غـري انـه تـبني عـدم اسـتخدام الوديعـة لعـالج صـاحب          الستكمال عالج جرحـى، 

الوديعــة فقــط دون ان تظهــر املســتندات مــا يفيــد تلقيــه عــالج لســداد تكــاليف      

 االقامة واالعاشة لصاحب الوديعة  

 استخدام الودائع واملخصصة لعالج اجلرحى يف غري األغراض املخصصة هلا. -

ادرة بتكليــف تلــك تعــدد جلــان االشــراف علــى اجلرحــى مــع تعــدد اجلهــات الصــ -

 اللجان.

قيام بعض اجلرحى بتغيري ساحة العـالج مـن اوروبـا اس دولـة تـونس يالحـظ        -

  اوز املدة احملددة بالقرار مع ارتفاع تكاليف االقامة واالعاشة.

قيـــام املكتـــب مبـــنح مقابـــل االقامـــة      م2014م، 2013يالحـــظ خـــالل الســـنوات    -

 واالعاشة للجان االشراف ولفرتات طويلة.

ام املكتـــب برتجيـــع مصـــاريف العـــالج لـــبعض اجلرحـــى دون اتبـــاع الـــدورة   قيـــ  -

 املستندية املتعارف عليها.

وقيـــدها  م2014،2015قيــام املكتــب بصـــرف عــدة عهــد ماليـــة خــالل الســنتني         -

كمصروف دون ان يتم اظهارها كعهد يتم تسـويتها وقـد بلـز امجـالي العهـد      

 دينار تونسي. 160,000مبلز 

قيــام املكتـــب بســداد عـــدة مبـــالز للمصــحات يف شـــكل دفعــات مقدمـــة ي يقـــم      -

املكتـــب بقيـــدها كدفعـــة مقدمـــة واعتـــربت مصـــروفات مباشـــرة االمـــر الـــذي  

 -يصعب متابعتها ومن ذلك على سبيل املثال: 

 مالحظــــــــــــــــــــــــــات قيمة العهدة االسم

 دينار تونسي 200,000 مصحة قرطاجنة

 دينار تونسي 500,000 حنبعلمصحة 

 دينار تونسي 250,000 مصحة قرطاجنة

 دينار تونسي 500,000 مصحة سكرة

 

ــدفعات املقدمــة للمصــحات، ســواء        - مــع مالحظــة التــأخري يف تســوية غالبيــة ال

 املسددة عن طريق املكتب الصحي او عن طريق جلان اجلرحى.

 -احلــــــــــــــــــــــــــــواالت: 

ــفارة مبلـــز    - ــواالت الـــواردة للسـ ــق  6,339,911ضـــمن احلـ دوالر واردة عـــن طريـ

املصــرف املركــزي البيضــاء ويالحــظ قيــام املكتــب بســداد مبــالز ال عالقــة هلــا     

بالســـاحة التونســـية واجـــراء عـــدة حتـــويالت اغلبهـــا اس مصـــحات جبمهوريـــة  

ت ومـن  مصر العربية دون ان يقوم املراقب املالي بقيد هـذه احلـواالت بالسـجال   

 -ذلك: 
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 اجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   قيمة احلوالــــــــة     

250,000 
 امللحقية الصحية االسكندرية

161,734 
 القيمة املسددة ملنظمة ويليم نوفيك

500,000 
 االسكندريةحوالة للمستشفى العسكري 

182,074 
 حوالة اس منظمة اتاد نوفيك لطب القلب

500,000 
 حوالة ملركز عالج االورام االسكندرية

900,000 
 حوالة ملركز عالج االورام االسكندرية

337,616 
 حتويل الفريق الطيب االمريكي

253,100 
 حوالة اس شركة اوزينف املكلفة بإقامة واعاشة اجلييف

 

مليـون يـورو عـن طريـق     ( 5)مببلـز  م 17/12/2015ورود حوالة للسفارة بتـاري    -

احلكومة املؤقتة )البيضاء( س احالتها اس حساب اجلرحى ويالحـظ عـدم قيـام    

املراقــب املــالي بقيــد احلوالــة بســجل االعتمــاد وس التصــرف يف بعضــها بــإجراء   

 حتويالت اس جهات خمتلفة.

 املستفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    قيمة احلوالــــــــة   

 يورو 917,7319
 حوالة ملركز عالج االورام االسكندرية

 يورو 925,925
 حوالة ملركز عالج االورام االسكندرية

 يورو 885,975
 حوالة ملركز عالج االورام االسكندرية

 يورو 64,405
 حوالة ملستشفى ميالي كانا

 يورو 60,405
 دفعة مقدمة ملستشفى احلسن االسكندرية

 يورو 500,000
 دفعة مقدمة للمستشفى العسكري االسكندرية

 يورو 220,104
 حوالة لشركة اورينف 

 يورو 900,000
 حوالة اس املركز العالي لعالج األورام االسكندرية

 يورو 250,000
 للملحقية الصحية االسكندريةحوالة 

 

 -صفاقس:  –املكتب الصحي 

 -م: 2015-م2014بلغف ارصدة احلسابات املصرفية للمكتب عن السنتني 

 يورو    دوالر    تونسي د البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان        السنــــــة        

 م2014      
 10,578 13,640 1,783,017 الرصيد االفتتاحي       

 3,492,591 املصروفات      
 1,379,287 ــــــــــ

 43,127 13,640 1,481,593 الرصيـــــــــــــــد       

 

ــادل   500,000أحيـــل للمكتـــب مبلـــز   - ــا يعـ ــي  1,122,024يـــورو اي مـ ــار تونسـ دينـ

دينــار  800,000كوديعـة ألحـداث املطـار وقـد لـوحظ بأنـه قـد سـدد منهـا مبلـز           

تونســي دفعــة حتــف احلســاب لصــاا مصــحة الرشــيد ومصــحة منيــاي قيمــة    

تونســي  391,050ألــف دينــار تونســي، مــا س تســويته مبلــز    (400)كــل الدفعــة 

دينار فقـط عـن املسـدد ملصـحة      3,238عن املسدد ملصحة الرشيد وتسوية مبلز 

 منياي.
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قيـــة عـــن تصـــرف املكتـــب الصـــحي صـــفاقس يف بـــواقي تفويضـــات العـــالج املتب  -

ــل    ــا قبـ ــنوات مـ ــا   م2014السـ ــالز امجاليهـ ــائل    613,900والبـ ــي برسـ ــار تونسـ دينـ

ــؤون      ــة لشـ ــدير االدارة العامـ ــوزارة ومـ ــل الـ ــر الصـــحة ووكيـ ــادرة عـــن وزيـ صـ

 اجلرحى.

 -حتميل الوديعة مبصروفات ادارية متثلف يف:  -

 املصروف البند

 71,949 شراء سيارة

 5,209 اقامة بالفندق

 2,450 مرتبات عمالة مللية

 

الصـــرف مـــن وديعـــة اللجنـــة املركزيـــة للعـــالج جنـــوب طـــرابلس بتعليمـــات     -

 املراقب املالي.

قبــول بعــض املصــحات لرســائل العــالج الصــادرة عــن وزارة الصــحة مباشــرة          -

 ومتكني اصحابها من العالج دون علم او تنسيق مع املكتب الصحي.

قيــام املكتــب بســداد منحــة االقامــة واالعاشــة لــبعض األشــخاص ومبراســالت      -

املســتفيدين مــن   انصــادرة عــن جلنــة العــالج جنــوب طــرابلس دون ان يتضــح    

 القيمة ضمن املرضى او غري ذلك.

ــع قيمــة فــواتري العــالج املدفوعــة مــن املرضــى للمصــحات          - ــام املكتــب برتجي قي

 سي يف بعض احلاالت.دينار تون 70,000مببالز كبرية  اوزت 

 ــاوز الفــواتري املقدمــة مــن بعــض املصــحات لقيمــة الضــمان احملــددة برســالة   -

 التكليف.

عدم دقة تقديرات العـالج عنـد اصـدار التفويضـات ويتأكـد ذلـك مـن أمجـالي          -

 -تكاليف العالج الفعلية مقارنة بالقيمة الواردة بالتفويض ومن امثلة ذلك: 

 تكاليف العالج الفعلية ـــــــــــــــــــــةالقيمــــــــ رقم التفويض  

69 477,618 370,395 

275 116,091 14,990 

155 51,805 5,070 

 

 -امللحقية الثقافيــــــــــــــة: 

 -برام عقود عمل مؤقتة مع املدرسني لوحظ بشأنها: قيام امللحق الثقايف بإ -

  .عدم وجود خمصصات مالية عند التعاقد 

        (5)اعتبـار العقـود مؤقتــة، يف حـني ان مــدة سـريانها ســنة باملخالفـة للمــادة 

 .م 2010لسنة  2من القانون رقم 

 .عدم تناسب اعداد املدرسني واعداد الطلبة بني املدرسة واألخرى 
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        ــة املكلفــني ــادة العلمي ــبعض املدرســني وامل ــة ل عــدم تناســب املــؤهالت العلمي

 بتدريسها.  

ــب       - ــد حسـ ــة للموفـ ــة العلميـ ــررة للدرجـ ــدة املقـ ــة املـ ــاوز بعـــض الطلبـ تـــبني  ـ

 من الئحة االيفاد.( 14)الدرجة ملوفد اليها باملخالفة للمادة 

 منح متديد للطلبة دون وجود ما يفيد تواجدهم بالساحة التونسية.  -

عدم قيام امللحقية بإعداد تقارير دورية عن اوضـاع الطلبـة الدارسـني وخاصـة      -

 الطلبة املوفدين.

 م2014لسـنة   56بالرغم من ان قرار وزير التعليم العالي والبحـث العلمـي رقـم     -

بشأن دفع الرسوم الدراسية للطلبة الدارسني علـى حسـابهم اخلـاص اشـرتاط     

اســرتجاع أي رســوم قبــل   مان يــتم دفــع الرســوم مــن تــاري  صــدوره، وان ال يــت   

جاع رسـوم دراسـية لـبعض الطلبـة     صدور القرار، غري ان امللحقية قامف باسـرت 

 قبل صدوره.

د.ت  662,520قيام امللحقيـة بالتصـرف يف وديعـة ابنـاء الطلبـة البـالز رصـيدها         -

ــز    ــدارس      (300)وذلــك باســتخدام مبل ــة التزامــات امل ــار تونســي لتغطي ألــف دين

 )مرتبات مدرسني واداريني ومشرفني(.

ــة تقــديرات الرســوم الدراســية ورســوم اال       - ــاد وغــريه ظهــر   نتيجــة لعــدم دق يف

 -فائض لدى امللحقية بيانه: 

   دوالر 300,000 وديعة رسوم دراسة ابناء الطلبة 

      دوالر 110، 000فائض حساب الطلبـــــــــــــــــــــــــة 

قيام امللحقية بالتصرف يف الرسوم املستقطعة لصاا احتـاد الطلبـة بالصـرف     -

منهــا بنــاء  علــى مراســالت صــادرة مــن رئــيس احتــاذ طلبــة ليبيــا مقابــل عــالوة   

 دوالر   15,000املبيف بقيمة 

ي يتم اظهار بند املكافآت " منح الطلبة " ببيـان املصـروفات وااليـرادات يف حـني      -

دوالر، علمــا بــأن  2,058,980لشــهرية الســنوية بقيمــة ظهــر البنــد باخلالصــة ا

 دوالر. 101,190دينار بفارق  1,957,790املبلز الواجب اظهاره 

قيــام امللحــق الثقــايف بالتصــرف يف وديعــة طلبــة التعلــيم العــالي بصــرف مبلــز   -

ــادل   300,000 ــا يعــ ــني     475,000دوالر مــ ــات املدرســ ــداد مرتبــ ــييب لســ ــار لــ دينــ

 دارس التابعني لوزارة التعليم العام.واالداريني وا ار امل

 -امللحقية العسكرية: 

قيــام امللحقيــة مبمارســة تــأمني العــالج للجرحــى واملرضــى التــابعني لــوزارة          -

الـدفاع والوحـدات التابعـة هلــا وتـأمني االقامـة هلــم بالفنـادق وغـريه دون وجــود        

 تفويض خيوهلا للقيام بهذه املهام.
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ا معرفـة عـدد اجلرحـى واملرضـى الـذين      عدم وجود منظومـة ميكـن مـن خالهلـ     -

 صدرت هلم موافقات عالج على حساب وزارة الدفاع.

عــدم وجــود منظومــة حتــدد مــا س صــرفه علــى كــل مــريض مقابــل االقامــة       -

 واالعاشة والعالج.

قيام املصحات املتعاقـد معهـا بإضـافة قيمـة حتاليـل دومنـا مـربر هلـا، ويالحـظ           -

ه مــن املصــحات بعــد املراجعــة والبــالز    ذلــك مــن ارتفــاع قيمــة مــا س اســرتجاع   

 دينار لييب. 894,272

يشوب العقود املربمة مع املصحات لعالج اجلرحـى واملرضـى العديـد مـن اوجـه       -

القصــور والنــواق  مـــن النــاحيتني الشـــكلية والقانونيــة منهـــا )عــدم حتديـــد      

عــدم حتديــد   –عــدم حتديــد مصــاريف النقــل بدقــة    –تــاري  العقــد وســريانه  

 ضي حال نشوب نزاع بني الطرفني(.جهة التقا

 التوسع يف اسرتجاع مصاريف العالج دومنا مربر لذلك. -

ــة       - ــم عمليـ ــوابط حتكـ ــود ضـ ــا وجـ ــاعدات دومنـ ــرف املسـ ــة يف صـ ــع امللحقيـ توسـ

ــوزارة          ــد عالقــة املســتفيدين مــن املســاعدات ب الصــرف، فضــاـل عــن عــدم حتدي

 الدفاع.

ــدق جلرحــ      - ــاليف االقامــة للفن ــة بســداد تك ــام امللحقي  (84)ى ومرضــى عــدد  قي

 83,317شـخ  لطلبـة مببلـز     (66)دينار واقامة عـدد   109,597شخ  بقيمة 

دينــار بفنــدق النــور ويالحــظ عــدم ارفــاق مــا يفيــد صــحة عالجهــم ومــا يفيــد    

 دخوهلم لألراضي التونسية وعدم ارفاق صور من جوازات سفرهم.

 القنصلية العامة تونـس
 -دينار لوحظ بشأنها:  284,771م  و 2015بلغف االيرادات احملققة خالل سنة 

ــبض م.ن    - ــاالت القـ ــتخدام ايصـ ــدم اسـ ــة     5عـ ــة امليزانيـ ــا بالئحـ ــوص عليهـ املنصـ

 واحلسابات واملخازن.

عدم قيام امللحقية بإمساك دفرت يومية الصندوق، واعـداد تقـارير شـهرية عـن      -

 االيرادات.

قيـد بتوريـد   استخدام االيرادات القنصلية للصرف على مصروفاتها، وعـدم الت  -

 االيرادات للخزينة العامة.

كانـــف   م30/9/2016-م2015-م2014بلغـــف احلـــواالت الـــواردة خـــالل الســـنوات      -

 -على النحو التالي: 
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 يورو   دوالر السنة

 300,000 م2014
 ــــــــــــــ

 187,841 1,199,920 م2015

 3,103,254 1,500,431 م2016

 3,291,095 3,003,351 االمجالي

 

ــتم - ــس       يـ ــتند اس أسـ ــوائية ال تسـ ــة عشـ ــة بطريقـ ــيولة املتاحـ ــن السـ ــاق مـ االنفـ

صحيحة، مما يصـعب معهـا امكانيـة اقفـال حسـابات امللحقيـة، هـذا فضـال عـن          

 غياب دور وزارة اخلارجية وسلب اختصاصاتها يف توزيع بنود امليزانية.

خصـــمـا مـــن خمصصـــات    م9/6/2016دوالر بتـــاري    1,500,431حتويـــل مبلـــز   -

البــاب الثــاني )خمصصــات الســفارات والقنصــليات( س توزيــع املبلــز بنــاء  علــى     

مــن املبلــز علــى )االعانــات  انيــة بــوزارة املاليــة ليــتم الصــرف   كتــاب مــدير امليز

نقل اجلثامني( مما يعـد اجـراء التوزيـع     –مصاريف جلان احلوار  –واملساعدات 

 خروجـا عن اختصاص وزارة املالية.

 -وديعة التزامات القنصليـــــة: 

 –فيما يلـي بيـان بااللتزامـات املعتمـدة واملصـروفات السـابقة )التزامـات سـابقة          -

 التزامات قنصلية سابقة(  

 امجالــــــــــي الصـــــــــرف املعتمـــــــــــــــــــــد السنـــــــــــــــــــة

 268,050 387,333 م2014

 1,684,303 387,333 م2015

  

 -: يف غري األغراض املخصصة هلا ومن امثلة ذلك استخدام الوديعة    -

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان        القيمة د.ت      اذن الصرف   

 680 م680/2014
 بالفندقمقابل اقامة املراقب املالي لوزارة اخلارجية 

 14,551 م2015
 مصاريف عالج      

 30,000 م12/7/2015
 دعم لرئيس حترير صحيفة احلدث

 

خمالفة التوابيف املعدة من شـركة ايـوان املتعاقـد معهـا للمواصـفات الدوليـة،        -

 دينار تونسي. 400علمـا ان سعر التابوت حسب العقد 

دينــار لصــاا شــركة ايــوان للخــدمات    168,280قيــام القنصــلية بســداد مبلــز    -

ــل   ــل نقـ ــة مقابـ ــة     153اجلنائزيـ ــاب قيمـ ــن خـــالل الفحـــ  احتسـ ــان، ومـ جثمـ

( تــابوت يف حــني ان ســعر التــابوت حســب   74دينــار لعــدد )  550اجلثمــان مببلــز  

 دينار تونسي. 11,100دينار فقط وبهذا فإن الزيادة بلغف  400العقد 
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 -وديعة عالج اجلرحى: 

الكــادر الفــين املؤهــل املتخصــ  مبتابعــة عــالج اجلرحــى     بــالرغم مــن ضــعف   -

واملرضى بالقنصلية اال انـه لـوحظ تكليـف القنصـلية مبتابعـة امـور اجلرحـى،        

نتج عن ذلك وعدم قـدرتها علـى متابعـة األمـور املاليـة مـن مـدفوعات وتسـوية         

 فواتري والقصور يف متابعة املصحات والصيدليات.

ة الشـفاء املتميـز لإلحاطـة الصـحية للقيـام      قيام امللحقية بالتعامل مـع شـرك   -

ــز    ــل مبلـ ــى وحتويـ ــتقبال اجلرحـ ــف     (500)باسـ ــة حتـ ــي دفعـ ــار تونسـ ــف دينـ ألـ

ــاء الشــــركة    ــا بــــالرغم مــــن حداثــــة انشــ وضــــعف  م(23/1/2015)احلســــاب هلــ

ألـف دينـار    (19.2)امكانياتها املالية والفعليـة فضـاـل عـن ملدوديـة رأس ماهلـا      

تكليفهـــا جـــاء بطريقـــة التكليـــف املباشـــر دون تونســـي، و ـــدر االشـــارة اس ان 

 ابرام عقد معها.

قيام الشـركة بسـداد دفعـات مقدمـة للمصـحات اليـامسني وابـن رشـد وتكـرار           -

صرف دفعات اخرى مـن القنصـلية للشـركة ومـن الشـركة للمصـحات دون       

 تسوية الدفعات السابقة.

ن تعــدد عــدم قيــام امللحقيــة مبســك ســجل متابعــة الــدفعات املقدمــة بــالرغم مــ  -

 الدفعات املسددة.

دون تسـوية العهـد السـابقة وبلـز      )ع ب( صرف عدة عهد ماليـة للقنصـل العـام    -

ألــف دينــار    (100)م  ــو  2016امجــالي العهــد املمنوحــة للمعنــى خــالل ســنة      

 تونسي.

 -وديعة جلنة احلــــــــــــوار: 

ــز   - ــداد مبلـ ــماـ   ( 19,596)سـ ــة خصـ ــة واإلعاشـ ــل اإلقامـ ــي مقابـ ــار تونسـ ــن  دينـ مـ

ــواب املوجــه اس القنصــل        ــاب رئــيس جملــس الن ــالرغم مــن إن كت الوديعــة، وب

( 13)اشخاص اال ان القنصـل قـام بـاحلجر لعـدد      (4)العام بتأمني االقامة لعدد 

شــخ  ي تــرد امســاؤهم بكتــاب التكليــف، ومشلــف االقامــة واالعاشــة وحجــز   

 تذاكر سفر.

   -من:  ة لكاـلاستخدام الوديعة يف صرف عهد مالية ومببالز كبري  -

 دوالر 33,750 أ ب  دوالر 51,750 م أ  

 دوالر 33,750 ص م م  دوالر 45,750 ص هـ ب

قـــام العهـــــــــــــــد بامســـه و صـــرف القنصـــل العـــام )ع ب(و ـــدر اإلشـــارة إال أن  -

 بتسليمها للمذكورين دون أن يظهر للديوان ما يفيد تسويتها.
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 -العهد والدفعات املقدمة: 

يالحـظ التوسـع الغــري منطقـي والـذي يعــد عبث ـا باملـال العــام وذلـك باســتخدام        

القنصـــلية للصـــرف علـــى أوجـــه الصـــرف  العهـــد املاليـــة خصـــمـا مـــن حســـــــاب

 -التالية: 

      املبالغــة يف مصــروفات خــدمات الغــرف واخلــدمات األخــرى مــن ذلــك علــى

 توليب.ولدسبيل املثال ما ورد بفاتورة فندق ق

 حلجوزات الفندقية وتكرار صرف القيمة.االزدواج يف ا 

قيام القنصـلية بسـداد مبلـز ألشـخاص باإلقامـة بالفنـدق وغـريه دون وجـود          - -

ــرف      ــة بالصـ ــن وزارة اخلارجيـ ــل مـ ــة أو لويـ ــام رمسيـ ــيفهم ملهـ ــد تكلـ ــا يفيـ مـ

 عليهم.

 -قيام القنصلية بتحمل تكاليف إ ار مساكن منها:  - -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــ      القيمة            

 د.ت 10,200

 أشهر  (4)لربملان ملدة عضو ا إ ع  ا ار مسكن للسيد 

 علما ان العقد بني املعين واملستأجر وان القنصلية ليسف طرفـا يف التعاقد

 د.ت 45,000

وحتى م 7/4/2014لقنصل العام عن الفرتة من لقيمة عقد ا ار سكن          

7/6/2014  

 م 8/5/2015وحتى م 9/5/2014لقنصل من لقيمة ا ار سكن  د.ت 36,000

 

 -املساعدات واالعــــــــــــــانات: 

قيــام القنصــلية العامــة تــونس بصــرف اعانــات ومســاعدات دون وجــود ضــوابط   -

يف صــرف ه الصــرف ويالحــظ انفــراد القنصــل العــام ومســاعد  حتكــم عمليـــات 

 املساعدات واالعانات.

تكرار صرف املساعدات واالعانات لنفس الشخ  وخالل فـرتات متقاربـة مـن     -

 -املثال:  ذلك على سبيل

 البيــــــــــــــــــــان قيمة املساعدة دينار تونسي االسم

 ف هـ م

 م15/8/2015 500

 م25/8/2015 750

 م  ع  

 م8/7/2015 1800

 م14/8/2015 3600

 ع م س د

 م6/8/2015 6000

 م17/8/2015 9000

 

 :االلتزامات القائمــــــــــــــة

بلغــف االلتزامــات القائمــة علــى الســفارة وامللحقيــات واملكاتــب بدولــة تــونس          -

 -تفاصيلها: و( دينار تونسي 181,137,155)
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 دينار تونسي             549,953  السفــــارة الليبيـــــــة 

  دينار تونسي  132,091,701  امللحقية الصحيــــة 

 دينار تونسي   39,760,728   امللحقية العسكرية 
 دينار تونسي  1,820,968  القنصلية العامة تونس 

 دينار تونسي  6,913,805  القنصلية العامة صفاقس 

االعتمـاد عليهـا لتحديـد    عدم وجـود نظـام ملاسـيب وجمموعـة دفرتيـة ميكـن        -

 ما س سداده للمستشفيات واملصحات.

 –املكاتـب الصـحية   -تعدد اجلهات املتعاقدة مـع املصـحات )امللحقـني الصـحيني      -
جلان العالج املركزية( وعدم ابرام العقـود مـع املستشـفيات يف غالـب األحيـان،      

 وتعدد الدفعات املقدمة.

صـلية العامـة تـونس فيمـا خيـ       نقاالختالف يف األرصـدة الظـاهرة بـدفاتر ال    -

مطالبـــة شـــركة اخلـــدمات اجلنائزيـــة والبالغـــة بـــدفاتر القنصـــلية مببلـــز        

دينــــار  743,850واظهــــرت مطالبــــة الشــــركة مبلــــز  دينــــار تونســــي 774,850

 .دينار تونسي 31,000بفارق  تونسي

قبــول بعــض أصــحاب الــديون لفــيض نســبة كــبرية مــن مــديونيتهم ممــا           -

الدين من ذلـك قبـول شـركة االوس خلـدمات الطـريان      يشكك يف صحة أصل 

املتعاقــدة مــع رئاســة األركــان العامــة لتقــديم اخلــدمات األرضــية لطــائرات        

 يورو. 2,354,484( ألف يورو من الدين البالز 500االسعاف لفيض مبلز )

 -السفارة الليبية القاهرة: 
بالتـــالي تعـــدد بـــالرغم مـــن االنقســـام السياســـي ومـــا نـــتج عنـــه تعـــدد الســـلطات و  

السفارات واملسئولني عنها خاصة بالساحة املصـرية والـظ تواجـد بهـا ألكثـر مـن       

مقـر للسـفارة الليبيــة وأكثـر مـن ســفري عـن نفــس الفـرتة ومـا صــاحب ذلـك مــن         

ــار الســفارات          ــات ومــا شــهدته الســاحة املصــرية مــن اقتحامــات ملق تعــدد للملحقي

ان  متكــن ن الــديوان رغــم ذلــك   وملحقياتهــا وضــياع للمســتندات والوثــائق غــري أ    

 -يسجل املالحظات التالية: 

ــام     - ــاني للعـ ــابني األول والثـ ــروفات للبـ ــة املصـ ــى  م2017 –م 2016بلغـــف مجلـ علـ

 -النحو التالي: 

 مصروفات الباب الثاني مصروفات الباب األول والثاني السنة

 1,439,380 دينار 9,757,730 م2016

 604,390 دينار 4,734,711 م30/8/2017حتى 
 

ــة      - ــيف الدولـ ــة بأرشـ ــة املتعلقـ ــائق الرمسيـ ــة والوثـ ــتندات املاليـ ــاظ باملسـ االحتفـ

الليبيــة ومســـتندات الصــرف يف عـــدة أمــاكن دون ان يـــتم ارشــفتها بطريقـــة     
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يسهل الرجوع إليها، كما الحظ الـديوان تكـدس املسـتندات بطريقـة تعرضـها      

اجلانـب اللـييب يف إثبـات    للتلف والضياع، األمر الذي سـينتج عنـه عـدم مقـدرة     

 حقه أمام الدائنون.

 املبالز املعالة حبساب الودائع على النحو التالي: -

     جنيه مصري. 2,700,000وديعة صيانة بيف الضيافة 
     جنيه مصري. 8,374,886وديعة وزارة املاليــــــــــــــــــــــــة 

     دوالر 1,177,308وديعة وزارة املاليــــــــــــــــــــــة 

      جنيه مصري. 18,718,964وديعة إنشاء مبنى السفــارة 

      يورو. 2,536,109وديعة إنشاء مبنــــــــــــــــــــــــــى 

ــع يف      - ــذه الودائـ ــرف يف هـ ــفارة بالتصـ ــئولني يف السـ ــام املسـ ــديوان قيـ ــظ الـ والحـ

ــا       ــدادـا ملرتبــ ــا ســ ــرف فيهــ ــأن س التصــ ــا بــ ــة هلــ ــراض املخصصــ ـــر األغــ ت غيــــــــ

 العامليـــــن واملصروفات العمومية بالسفارة.

ــتم تســوية          - ــد العمــل السياســي دون ان ي صــرف عهــد شخصــية خصــمـا مــن بن

 -العهد املصروفة ومن ذلك: 

 القيمـــــــــــــــــة املستفيـــــــــــــــــــد السنـــــــــــة

 دوالر 200,000 ع هـ م2012

 دوالر 200,000 ع ب ر م2013

 دوالر 200,000 ف ج م2014

 يورو 178,570 م   م2016
 

 -: )قناة الساعة( الشركة العربية لإلرسال

دوالر مــن حســاباتها ســداد لاللتزامــات القائمــة  865,735قيــام الســفارة بإنفــاق  -

علــى الشــركة مقابــل االشــرتاكات يف األقمــار الصــناعية ومرتبــات العــاملني    

 م(.2013 –م 2012 –م 2011)عن السنوات 

مـن حســاب عــالج املــواطنني إس   م14/4/2014دينــار يف  1,190,000حتويـل مبلــز   -

حســاب الشــركة دون ان حتــدد الغــرض واوجــه الصــرف الواجــب اســتخدامها     

 فيه، مع مالحظة ان الديوان ي يتحصل على بيان بأوجه صرف املبلز.

والسمسـرة  أشار كتاب شركة ليبون لتـداول األوراق املاليـة    م25/11/2011يف  -

 من:بسوق البورصة املصرية إس نقل ملكية أسهم الشركة إس كل 

 عدد االسهم االسم عدد االسهم االسم

 4000 أ م ع ح 9000 ع م ك

 3000 س م ع 500 أ ع م ك

 500 ع م ع س
 ع ع   

 4000 )املستشار املالي بالسفارة(
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جنيـه مصـري    43,506,000وجود التزام على الشركة يف شـكل قـرض بقيمـة     -

مــن شــركة االســتثمار الزراعــي الصــناعي وهــي إحــدى شــركات االســتثمار      

 املصرية.

ــوزراء باحلكومــة املؤقتــة      - س  م2015لســنة ( 252)رقــم مبوجــب قــرار جملــس ال

 )ع س ن(ضم الشركة العربية لإلرسال إس هيئة االعـالم اخلـارجي وكلـف    

ــز   ــا وس لصـــي  مبلـ ــة    (954)بإدارتهـ ــات القائمـ ــداد االلتزامـ ــف دوالر لسـ ألـ

 .منها  ألف دوالر (550)مبلز وس حتويل عليها، 

ــة     - ــارجي باملؤسســـة العربيـ ــة االعـــالم اخلـ س فـــتح حســـاب مصـــريف باســـم هيئـ

 -املصرفيــــة )وخول بالتوقيع عليه( كـــــــل مـــــــــــن: 

 بصفته رئيس جملس اإلدارة.   ع س ن 
 املراقــــــــــــــــــــــب املالـــــــــــــــــــــــي             م ف س 

ســـــحب مبلـــــز  (4/2/2016وحتـــــى  19/1/2016)لـــــوحظ وخـــــالل الفـــــرتة مـــــن  -

 -دوالر استلمف من:  295,000

    19/1/2016بتاري  ف ج( ) لصاا دوالر 30,000مبلــــــــز. 

  م.20/1/2016دوالر شخ  غري معروف بتاري   30,000مبلـــــــــز 

    م.4/2/2016وحتى  1/26بتاري  )م ف س( دوالر  235,000مبلــــــــز    

ــاري   - ـــز   م3/2/2016وبتــ ــل مبلــــ ــم  19,790,980دوالر إس  254,382س حتويــ جــ

 وسحب القيمة نقدـا.

مـع مالحــظ أن مجيــع عمليــات الســحب ال يوجــد مــا يؤيــدها باملســتندات، علمـــا   -

ــم    ــاب رقـ ــه الكتـ ــيس  م2016/2/11ان مـــدير جملـــس إدارة الشـــركة وجـ إس رئـ

)ع س ن( و )م ف جملــس الــوزراء باحلكومــة املؤقتــة خيطــر مبغــادرة كــل مــن  

 .األراضي املصرية س(

 -الشركة الدولية خلدمات التسويق الرياضي: 

)إ أبرمف وزارة الشباب والرياضـة ممثلـة يف وكيـل الـوزارة     م 28/10/2016ي  بتار

مـع الشـركة الدوليــة خلـدمات التســويق الرياضـي اتفاقيــة لغـرض إقامــة      ع  ( 

 170معســــكرات تــــدريب للمنتخبــــات واألنديــــة الليبيــــة وتــــوفري لإلقامــــة لعــــدد 
 -شخ  وقد لوحظ: 

دوالر مــن حســاب الســفارة إس حســاب الشــركة وذلــك  536,000حتويــل مبلــز  -

 باعتماد السفري واملراقب املالي للسفارة.

أظهرت املستندات ان الشركة املتعاقـد معهـا هـي عبـارة عـن منشـأة فرديـة وال         -

 يتطابق نشاطها عما هو وارد بالعقد املربم.
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ال تظهــر املســتندات بشــكل واضــح مــا يفيــد التــزام الشــركة بتــدريب عناصــر        -

ــرام العقــد          ــدة مــن تــاري  إب ــة، خاصــة ان امل وإقامــة معســكرات لألنديــة الليبي

يـــوم وهـــي غـــري كافيـــة لتنفيـــذ   38وحتـــى ســـداد كامـــل القيمـــة ال تتجـــاوز  

 األعمال الواردة بالعقد.

 -العقــــــــــــــــارات: 

أظهــرت أعمــال الفحــ  قيــام بعــض املســئولني الســابقني بالســفارة بالتصــرف يف  

 -لة الليبية وذلك بنقل ملكيتها بأمسائهم ومن ذلك: عقارات الدو

 فيال العجوزة، 

ــة        - ــدائم للبعثـ ــدوب الـ ــكن للمنـ ــتخدم كسـ ــة ويسـ ــة الليبيـ ــك الدولـ ــار ملـ العقـ

ــة، خــالل ســنة      ــة العربي ـــام2016الدبلوماســية العامــة للجامع ــدوب  م قــــــــــ املن

نفسـه وصـدق   بإصـدار توكيـل عـام ل   )ع ط هـ( اللييب الدائم للجامعة العربية 

ــع للفــيال          ــرم عقــد بي ــأن أب ــل ب ــة، واســتخدم التوكي ــه مــن وزارة اخلارجي علي

، ي يتـبني توريـد   مليون جنيه مصـري  (18)بيع )ن ع ن( بسعر ه ــــلصاا زوجت

القيمة حلسـاب املندوبيـة، و ـدر االشـارة إس أن السـفارة قامـف برفـع دعـوى         

 قضائية لبطالن العقد.

 صربيشارع حسن ( 4)الشقة رقم 

ــاري   - ــراء      م22/11/1998بتـ ــاهرة بشـ ــييب بالقـ ــي اللـ ــات العربـ ــب العالقـ ــام مكتـ قـ

 دوالر وسجلف باسم الدولة الليبية. 150.000الشقة مببلز 

ببيـع  )ف ب( م قام القـائم باألعمـال بالسـفارة الليبيـة القـاهرة      2008خالل عام  -

ـــ م ق( الشـــقة للســـيدة  ــد    (1)مببلـــز )هـ مليـــون جنيـــه مصـــري، ي يثبـــف توريـ

 القيمة حلساب السفارة.

)ع ط هـــ( قــام املنــدوب اللــييب الــدائم للجامعــة العربيــة م 1998.11.19بتـاري  م  -

ــار إس شــركة بســملة     هـــ م ق( ) بصــفته وكيـــــــل الســيدة   بنقــل ملكيــة العق

هـــو نفســـه يـــرأس الـــظ للتجــــــــارة واالســـتثمار )شـــركة مســـاهمة مصـــرية(  

 .)ع ط هـ(إدارتها  جملس

م2340.63قطعة أرض مبساحة 
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ـــه إس )ع ط هـــ( كتــاب املنــدوب اللــييب الــدائم للجامعــة العربيــة   أصــدر  - موجــ

ـــان      ــأن طلـــب اإلذن بالسمـــ ــزة بشـ ــافظ اجليـ ــة املصـــري وإس ملـ ــر الزراعـ وزيـ

 .مندوبية بالبناء على قطعة األرضلل

)ع ط هــــ( قـــام   املنـــدوب اللـــييب الـــدائم للجامعـــة العربيـــة     أن تـــبني للـــديوان   -

 م.2007لسنة 3236عقد رقـــم  مبوجب هتسجيل القطعة بامسب
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 -الدعاوي املرفوعة ضد السفارة: 

الحظ ديوان احملاسبة وجود العديـد مـن الـدعاوي املرفوعـة يف السـفارة الليبيـة القـاهرة        

 -بيانها: 

 املالحظــــــــــات موضوعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رقم الدعوة

1023 
دعوى حتكيمية املرفوعة من مستشفى الفؤاد للمطالبة مببلز 

 ج م 23,246,411
 س رفض الدعوى

5035 
الدعوى املرفوعة مستشفى لوزان ضد عبد املنعم عطية 

 جنيه مصري 3,784,093الشاعري للمطالبة مببلز 
جاري تداول 

 القضية

377 
الدعوى املرفوعة من مستشفى دار احلكمة ضد السفري واملراقب 

 جنيه مصري 1,419,532املالي واملكتب الصحي للمطالبة مببلز 
جاري تداول 

 القضية

440 
ملنشآت العالجية للمطالبة مببلز االدعوى املرفوعة من شركة 

 جنيه مصري 8,256,865

األول صدر احلكم 

ضد السفارة، جاري 

 االستئناف

1756 

الدعوى املرفوعة من منشأة عقارية الرائد ضد السفارة 

جنيه مصري مقابل إ ار شقق  16,250لمطالبة مببلز ل

 سكنية.

جاري تداول 

 القضية

 

 -القروض العقارية ملوظفي السفارة:  

ــروض      - - ــى قـ ــول علـ ــوظفني باحلصـ ــام بعـــض املـ ــال الفحـــ  قيـ أظهـــرت أعمـ

عقارية من البنك العربـي الـدولي بضـمان أرصـدة حسـابات السـفارة، وتضـمن        

التعهد أن تلتـزم السـفارة بسـداد بـاقي الرصـيد املـدين املسـتحق علـى املقـرتض          

رتض عــن الســداد، قــوكــذلك أيــة التزامــات أخــرى تنشــأ عنــه حــال تقــاعس امل   

 -وقد لوحظ: 

ف، بلغـف القيمــــة   موظـ  (31) بلز عدد املستفيدين بـالقروض بضـمان السـفارة    -

 دوالر. 4,195,589االمجالية للقروض 

بســـداد األقســاط املســـتحقة علــيهم النقطــــــاع    نبعــض املقرتضـــني ي يلتزمــو   -

ــالي فــإن الســفارة      ـــداد   صلتهـــم الوظيفيــة بالســفارة وبالت ســتكون ملزمــة بســ

 القروض وهم:

 مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــة القـــرضقيمـــ الصفـــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

 انتهاء عمله بالسفارة دوالر 310,000 سفري ع أ ب

 نقل للمندوبية دوالر 210,000 موظف ع ص ع

 نقل للمندوبية دوالر 141,000 موظف ف م ع

 طالب انتهف مدة التدريب دوالر 25,000 موظف هـ ك ب
 

ضـــمن املســـتفيدين بـــالقروض الســـفراء واملستشـــارين والقـــائمني باألعمـــال        -

 -منهم: 
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 الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــرضققيمــــــــــــــة ال االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 سفري دوالر   139,000 ص ع  

 نقل باألعمال دوالر   328,000 طم  

 مستشار بالسفارة دوالر   310,000 ع أ ب

 سفري دوالر      75,000 ع ع  

 سفري دوالر      58,330 م ف ج
 

بـإبرام   )ط  (ممثلـة يف شـخ     م7/3/2017قيام السفارة باالقرتاض بتـاري    -

ــدولي بقيمــة          ــي ال ــك العرب ( 1.5)عقــد تســهيل ائتمــاني قصــري األجــل مــع البن

مليــــــون يــــورو بضــــمان احلــــواالت الــــواردة للســــفارة وتــــبني ان القيمــــة الــــظ  

 حتصلف عليها السفـــــارة استخدمف يف:

   دوالر. 168,845 مببلز سداد تذاكر سفــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 دوالر    345,720مببلز    ادق  ــــــــــــــــــــــــــــاالقامة بالفنـــــــــــــ. 

  دوالر. 1,108,885رحالت طريان اخلاصة بالوفـود     مببلز 

 وقد لوحظ إن ضمن املبالز املسددة من التسهيل على سبيل املثال: -

 لــس الرئاســي والوفــد  حجــز طــائرة لــرئيس اجمل  مقابــل دوالر 99,000 مبلــز

 املرافق له.

  ف م(دوالر مقابل حجز طائرة لعضو اجمللس الرئاسي  98,500مبلز(  

 خارجيــة احلكومــة   وكيــللصــاا  يــوم 21دوالر إقامــة ملــدة   30,419 مبلــز

 .املؤقتة )ن ع ص(

  لصــاا وكيــل خارجيــة احلكومــة    يــوم 10دوالر إقامــة ملــدة   19,720مبلــز

 .املؤقتة )ن ع ص(

  النائب مبجلس النواب )إ  (دوالر إقامة  30,419مبلز. 

 -امللحقية الصحية: 

 -وفيما يلي أبرز املالحظات:  م2013 – م2012أعمال الفح  السنوات  مشلف

 غياب الدفاتر والسجالت واملستندات املؤيدة للصرف. -

( 89)إس  م2012املبالغـــة يف أعـــداد املشـــرفني، حيـــث وصـــل عـــددهم خـــالل عـــام  -

دوالر للشـــخ  الواحـــد  (1000)مشـــرف تصـــرف هلـــم مكافـــأة شـــهرية بواقـــع 

 جنوم. (5)باإلضافة إس تكاليف اإلقامة بفندق 

احلسـابات املصـرفية الـظ حتـال إليهـا األمـوال ويالحـظ أن الـبعض منهـا           تعدد -

 أمكن حصرها ووجود حسابات أخرى ي يتمكن الديوان من الوقوف عليها.

ــخاص         - ــبعض األشـ ــكوك لـ ــدار صـ ــى بإصـ ــى اجلرحـ ــراف علـ ــان األشـ ــام جلـ قيـ

 -ومستشفيات دون معرفة صفاتهم وعما متثل هذه املبالز ومن أمثلة ذلك: 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املستفيـــــــــــــــــــد املبلـــــــــــز )ج.م( املستفيــــــــــــــــــد ــــز )ج. م(املبلــــ

 أم م 60,000 نم م 87,000

 شركة الطالئع 1,000,000 ع د م 325,351

 المستشفى األلماني 304,000 شركة الطالئع 3,000,000
 

 جـــدـا، سصـــرف عهـــد ماليـــة للمشـــرفني وأشـــخاص آخـــرين ومببـــالز كـــبري   -

يف صـحتها، والـبعض األخـر ي تسـو مـن       تسوية البعض منها مبسـتندات يشـك  

 تها:أمثل

 املالحظـــــــــــــــــــات اســــــــــــم املستفيــــــــــد املبلـــــــــــــــز

 ي تسو ب ا ع س 1,200,000

 ي تسو تم  ع 980,000

 ي تسو م ع ف 800,000

 تسوي  خ ف ا 700,000

 ي تسو ع س ع 400,000

 ي تسو ع س ع 400,000

 ي تسو م ك ع 400,000

 ي تسو ف خ م 10,000

 التسوية متف مبذكرة داخلية   ع م 5,695,000

 التسوية متف مبذكرة داخلية ب ا ع س 520,000

 التسوية متف مبذكرة داخلية ب ا ع س 600,000

 داخليةالتسوية متف مبذكرة  ب ا ع س 300,000

 التسوية متف مبذكرة داخلية م س ع ب 300,000
 

مدفوعات متف من قبيل السفارة وجلان العـالج لصـاا بعـض الفنـادق دون ان      -

  -يتم تعزيز ذلك باملستندات: 
 

 املستفيــــــــــــــــــــــــــــــــد املبلـــــــــــــــــــــز بالدوالر

 إكسربس يفندق هوليد    337,000

 فندق هلنت رمسيس 1,086,959
 

 بلغـف  العمليات الـظ متـف بالسـحب علـى املكشـوف مـن احلسـاب اجلـاري        قيمة  -

(712,096  ) 

تعـــدد احلـــواالت املصـــرفية دون معرفـــة مصـــدر الـــبعض منهـــا، وغيـــاب القيـــد    -

بالـــدفاتر، فضـــاـل عـــن عـــدم إعـــداد مـــذكرات التســـوية للحســـابات املصـــرفية،  

الفوضــى وعــدم مقــدرة املكتــب الصــحي علــى   األمــر الــذي نــتج معــه حالــة مــن 

 إقفال حساباته حتى األن.

اســتخدام خمصصــات العــالج يف تســيري العمــل اليــومي للمكتــب، ويالحــظ ان      -

 -يف شكل عهد مالية ومببالز كبرية ومن ذلك:  مغالبية مصروفاته تت



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املستفيـــــــــــــــــــــد املبلـــــــــــــــــــــــز إذن الصرف

 م م ب ز ج.م       35 000 م2013 – 21/6

 م م ب ز دوالر        5 000 م244/2013

 ب ن هـ ج.م    150 000 م2013/ 10 – 56

 ب ن هـ ج.م    100 000 م2013/  10 – 43

 س ك دوالر       75 000 م2014/  6-7

 أ ر ع دوالر       86 000 م2014 – 5.4
 

 -امللحقية الثقافية: 

 وحتــــى  م1/1/2017 احلــــواالت الــــواردة للملحقيــــة عــــن الفــــرتة مــــن      بلغــــف   -

ــرتة،     46,134,183، م30/9/2017 ــن نفـــــس الفـــ ــروفات عـــ ــف املصـــ ــار، وبلغـــ دينـــ

 دينار. 40,117,560

دوالر انتهـــف مـــدة الصـــرف  104,425طالـــب مببلـــز، ( 17)الصـــرف علـــى عـــدد  -

 الفعلية عليهم.

طالـب  ( 14)تضـمينها لعـدد   م 2017تضمنف حتويالت الرسـوم الدراسـية للعـام     -

 غري مدرجني باملنظومة.

بسبب ضـعف املتابعـة سـواء مـن إدارة البعثـات أو املسـئولني بامللحقيـة الثقافيـة          -

 -نتج عنه: 

  طالب منتهي الصرف عليهم.( 17)دوالر لعدد  104,425حتويل مبلـز 

  طالب غري مدرجني باملنظومة. (14)دوالر لعدد  83,985حتويل مبلز 

 طلبة اقفلف ملفاتهم.( 5)لعدد  دوالر 32,835بلز حتويل م 

طلبـة بـالرغم مـن انتهـاء مـدة الدراسـة أو  ـاوزهم الدرجـة         ( 7)الصرف على  -

 العلمية املوفدين عليها.

 (41)تــبني ان قـــرار ضــم الطلبـــة الدارســـني علــى حســـاب أنفســهم مشـــل عـــدد      -

ــة   ( 34)طالـــب بالســـاحة املصـــرية مـــنهم   طالـــب غـــري موجـــودين ضـــمن الطلبـ

 الدارسني بالساحة.

 1,500ال تتجــاوز بــالرغم مــن ان الرســوم الدراســية الفعليــة بــبعض اجلامعــات   -

ــام إدا     ــه لــوحظ قي رة البعثــات بتحويــل مــا يعــادل   باونــد للطالــب الواحــد، إال أن

باوند لكل طالب، كمـا لـوحظ طلـب امللحقيـة زيـادة الرسـوم بعـد         3,000مبلز 

الطلبـة  علـى   مـن ان القـرار يسـري    صدور قـرار وزيـر التعلـيم املصـري بـالرغم     

، األمــر الــذي ضــخم حجــم الســيولة (2017 – 2016)اجلــدد مــن العــام الدراســي 

بامللحقية بشكل مبالز فيه واستخدامها يف غري األغراض املخصصـة هلـا )عهـد    

 مرتبات(. –املصروفات التسيريية  –إ ارات  –مالية 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــوم      - ــداد الرســ ــة بســ ــة الثقافيــ ــة امللحقيــ ــيم مبخاطبــ ــام بعــــض وزراء التعلــ قيــ

الدراسية لبعض الطلبة الدارسني علـى حسـابهم اخلـاص دون ضـوابط حتكـم      

  -ذلك، األمر الذي ينتج عنه عدم املساواة بني الطلبة ومن ذلك: 

  احلكومة املؤقتة )ف م(.تعليم طلبة بتعليمات من وزير ( 7)عدد 

  حكومة الوفاق )ع ع(بتعليمات من وزير تعليم  طلبة( 5)عدد. 

قيام امللحقية الثقافية بأبرام عقد سنوي لعالج الطلبة املوفـدين وأسـرهم مـع     -

دوالر بواقــع  3,308,850 شــركة بــورو اسســف املصــرية بقيمــة إمجاليــة بلغــف 

 -لوحظ: وقد دوالر للمشرتك  450

  ة بعروضــها عــن الشــركة املتعاقــد معهــا ي تكــن ضــمن الشــركات املتقدمــ

طريق امللحقية، وس إلـزام امللحقيـة بـالتوقيع علـى العقـد حبجـة ان جلنـة        

 الرتسية أقرت التعاقد معها.

   مســــتندات تســــجيل الشــــركة املتعاقــــد معهــــا مــــن واقــــع بيانــــات الســــجل

التجــاري ال يظهــر إن نشــاطها يتعلــق بتقــديم التــأمني الصــحي أو تقــديم      

 اخلدمات العالجية.

امللحقيــــة )التحــــول( يف مصــــروفات لــــ  امليزانيــــة  اســــتخدام خمصصــــات -

 -التسيريية من ذلك: 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان املبلــــــــــــــــز

 مرتبات العاملني بامللحقية 23,987

 مكافأة مالية ملوظفي امللحقية 7,500

 

 -املندوبية العامة جلامعة الدول العربية: 
ــاملوظفني الدبلوماســيني        - ــة ب ــة مقارن تــبني ارتفــاع عــدد العــاملني بعقــود مللي

 -وذلك على النحو التالي: 

 البيــــــــــــــــــــــــــــان

 السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012
 21 30 30 27 20 13 الدبلوماسيني
 48 49 44 40 37 40 عقود مللية

 

عدم وجـود آليـة واضـحة إلبـرام العقـود احملليـة مـن حيـث مراعـاة االحتيـاج أو            -

 املؤهل.

بـــالرغم مـــن انهـــا بعـــض العقـــود ملليـــة، إال ان مرتبـــات املتعاقـــد معهـــم يـــتم     -

دوالر لليبـيني ومـن    3000إس  1000سدادها بالدوالر وترتاون قيمة العقـد مـن   

 للعمالة املصرية. 650إس  200



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقــد تــبني عــدم وجــود   ،دوالر مقابــل إ ــار بيــف املندوبيــة  18,000ســداد مبلــز  -

مع املالك، فضاـل عـن ان املسـتندات ال تظهـر اسـم السـفري       عقد أو ملضر اتفاق

 املستأجر له البيف.

 وبتعليمـات  م2012خـالل عـام   م ع ز( )دوالر مسـاعدة للسـيد    6,000 سداد مبلز -

، بــالرغم مــن اعــرتاض املراقــب املــالي حبجــة ان املســتندات  ط هـــ( ع)مــن الســيد 

 عن عدم وجود بند للمساعدات. املرفقة ال تتطابق مع اسم املستلم، فضاـل

لصـاا  دوالر  50,000س صـرف مبلـــز    م16/1/2016مبوجـب إذن الصـرف رقـم     -

وجــــب ة لـــه مب كعهـــدة شخصـــي   م هـــــ د()قتـــة  جيـــة احلكومـــة املؤ  وزيـــر خار 

 م.31/12/2017ي تسو حتى وتعليماته 

 -دوالر لكل من:  97,000رصيد العهد الغري مسواة إس مبلز ارتفاع  -

 السنة القيمة االســــــــــــــــــــــــــــم

 م2015 30 000 ع أ ب
 م2015 17 000 أ خ م

 م2017 50 000 ص  
 

ــه  1,745,310 القائمــــة علــــى امللحقيــــة حيــــث بلغــــف ارتفــــاع االلتزامــــات  - جنيــ

 دوالر   347,155مصري، باإلضافة إس مبلز 

 -القنصلية العامة االسكندرية: 
علــى النحــو   م(2017 –م 2014)بلغــف املصــروفات الفعليــة للقنصــلية عــن الســنوات    

   -التالي: 

 الباب الثاني الباب األول السنة

2014 4,457,330 870,090 

2015 2,538,550 2,820,770 

2016 2,419,720 384,050 

2017 3,269,680 138,000 
 

دبلوماســي ( 22)موظـف مـنهم    65عـدد العـاملني )دبلوماسـيني، عقــود ملليـة(      -

 عقود مللية.( 43)

 لالحتياجات.وال تقدير موضوعي  ملددال يوجد سقف  -

ــدد    - ــلية عــ ــدير القنصــ ــدولي     (5)تــ ــي الــ ــرف العربــ ــرفية باملصــ ــابات مصــ حســ

باإلسكندرية، ي توايف القنصلية ديوان احملاسبة بكشـوف حسـاب املصـرف عـن     

حبجــة رفــض البنــك ذلــك، وبهــذا فــإن      م(2017 /6/ 30وحتــى  1/1)الفــرتة مــن  

الديوان يتحفظ على صحة ودقة بيانـات هـذه احلسـابات، و ـدر اإلشـارة إس      



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

466 

 

ب ال تقابلــها أي مســتندات مــن  اخلصــم مــن احلســا وجــود العديــد مــن عمليــات  

 :ذلك

 تاري  اخلصم املبلز

 م2016 /1 /10 10,000

 م2016 /2 /2 10,000

 م2016 /2 /2 15,000

 م2016 /2 /4 15,000

 م2016 /3 /1 12,000
 

قيـــام امللحقيـــة بقيـــد اإليـــرادات احملصـــلة بالـــدينار اللـــييب يف بعـــض األحيـــان،  -

 -أخرى وذلك على النحو التالي:  أحيانـاوباجلنيه املصري يف 

 اإليــــــــــــــــــــــــــــرادات السنــــــــة

 دينار 441 470 م2012

 دينار 586 475 م2013

 دينار 767 020 م2014

 جنيه مصري 710 945 م2015

 دينار 312 172 م2016

 جنيه مصري 742 080 م2017
 

اســـتخدام اإليـــرادات يف الصـــرف علــى نفقـــات القنصـــلية باملخالفـــة   ويالحــظ  -

 من الئحة امليزانية. 176 – 175للمواد 

بالرغم من ان خمصصات بند العمـل السياسـي مـن اختصـاص السـفارات، غـري        -

ان الــديوان الحــظ لصــي  عــدة مبــالز لبنــد العمــل السياســي للقنصــلية س  

 -حسب التفصيل التالي: م ص د( تسليمها للقنصل العام )

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان املبلـــــــــــــــــــــــــز السنـــــــــــــــــــــة

 حوالة واردة من السفارة الليبية لندن 150 000 م2014

 حوالة واردة من السفارة الليبية لندن 200 000 م2014

 حوالة واردة من السفارة الليبية مالطا 100 000 م2015

 حوالة واردة من السفارة الليبية لندن 75 000 م2015

 حوالة واردة من السفارة الليبية لندن 100 000 م2016
 

 غالبية احلواالت واردة من السفارة الليبية لندن. -

ـــذه املبالــــــز، مــع    - مالحظــة ان مجيــع ي يتــبني للــديوان كيفيــة تسويـــــــة هــــــــ

 (.ن صاحلواالت متف بتعليمات وكيل وزارة اخلارجية )

ــد املســاعدات       - ــى بن ــه عل ــز إمجــال مــا س حتميل ــه مصــري،   (2,932,425)بل جني

 -وأظهرت أعمال الفح  ما يلـــــــــــي: 

 .عدم وجود آلية واضحة أو ضوابط حتكم عملية الصرف 

 .ضعف التعزيز املستندي مما يشكك يف صحتها 
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 ( القنصل العام.م ص دمن املستفيدين من املساعدات )ض 

أشـخاص حبراسـة القنصـلية    ( 10)( بتكليـف عـدد   م ص دالقنصل العـام )  قيام -

ــع   ــاتهم بواقـ ــرف مرتبـ ــنوات  3,000وصـ ــن السـ ــهريـا عـ ــى 2012) دوالر شـ م وحتـ

 -وقد لوحظ:  على بند املرتبات حتمياـل م(2016

   لتكليــف س مبوجــب مراســالت  أغلــب التكليفــات متــف بتــاري  رجعــي، وان ا

من قـانون العمـل السياسـي    ( 15 – 14)صادرة من القنصل باملخالفة للمواد 

 والقنصلي.

 .ال يوجد سقف ملرتبات املكلفني 

 -امللحقية الصحية بالقنصلية: 

وحتـــى  م2011مـــن بلغـــف االلتزامـــات القائمـــة علـــى القنصـــلية عـــن الســـنوات    -

 .دوالر 4,557,020بلغف  م2015ويف  دوالر، 3,945,280بقيمة  م2014

 .ضعف التعزيز املستندي املؤيد ألغلب االلتزامات 

       ــن ــة مـــ ــات املقدمـــ ــني ان املطالبـــ ــدوالر يف حـــ ــات بالـــ ــة االلتزامـــ س معادلـــ

 املستشفيات باجلنيه املصري.

ضعف الضبط املـالي وعـدم وجـود إدارة ماليـة بامللحقيـة الصـحية قـادرة علـى          -

حـــظ ان غالبيـــة عمليـــات الســـداد تـــتم  ضـــبط وإثبـــات عمليـــات الصـــرف، ويال 

 بتحويالت مباشرة ومبوجب أوامر دفع من املخولني على احلسابات.

 لسفارة الليبية عمانا
عدم قيام املراقبني املـاليني املتـواليني علـى السـفارة بإمسـاك سـجل االعتمـادات         -

االمر الذي نتج عنه عدم قدرة السفارة إظهـار بيـان باملخصصـات واملصـروفات     

 والسنوات السابقة هلا، حيث لوحظ: م2017الية السنة املعن 

انعـدام نظـام الرقابـة الـداخلي املطبـق بالسـفارة ومـن أبـرز مـواطن الضـعف مـا             -

 -يلي: 

  حسـاب مصـريف، يف عـدة مصـارف ويالحـظ       (39)تعدد احلسابات املصرفية

ــهرية      ــويات الشــ ــراء مــــذكرات التســ ــدم إجــ ــاة وعــ ــكوك امللغــ ــرة الصــ كثــ

 فية.للحسابات املصر

      ــامي ــاب اخلتـ ــارير الشـــهرية واحلسـ ــداد التقـ ــالي بإعـ ــام املراقـــب املـ عـــدم قيـ

وإهمـال إمسـاك بعـض السـجالت والـدفاتر املاليـة        م،2013للسفارة من عام 

األصول( رغم أهميتها، كمـا لـوحظ أن املنظومـة املاليـة      –السلف  –)العهد 

   الظ تعمل بها السفارة ال تعرب عن حركة احلسابات وأرصدتها.

         ــدوين بيانــات ــة أذونــات الصــرف وعــدم ت ــز املســتندي لغالبي ضــعف التعزي

 وتوقيع مستلم الصك.
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 ( ــام ــف       ع ب(قيـ ــعودية واملكلـ ــا بالسـ ــة ليبيـ ــفري دولـ ــام سـ ــغل مهـ ــذي يشـ والـ

مبهــام )س ا  (  كقــائم باألعمــال بالســفارة الليبيــة األردن بتكليــف الســيد  

يف ذلـك، علمــا أن املعـين    املراقب املالي للسفارة دون أن يكون له االختصاص 

قيـام  الضمن العاملني بعقود وس لويله بالتوقيع على حسـابات السـفارة و  

 -بالعديد من التجاوزات نعرض منها ما يلي: 

 لودائع:ا

      دينار أردني. 993,911وديعة مؤسسة القذايف 

            دينار أردني. 215,350وديعة وزارة املالية 

        دوالر. 4,430,590وديعة وزارة الداخلية 

وقــد لــوحظ التصــرف يف الودائــع بشــكل خمــالف لألغــراض املصــروفة ألجلــها   -

 :من ذلك

 اجلهة املستفيدة العملة املبلز

 حتويل السفارة الليبية السعودية دوالر 1,150,000 

 حتويل شركة مازيد لالستشارات التقنية دوالر 1,150,000

 حتويل للسفارة الليبية مسقط يورو 41,655

 حتويل السفارة الليبية لبنان دوالر 100,000

 حتويل شركة بيدميرتيال افيتنس / مالطا دوالر 72,000

 حتويل حلساب وزارة اخلارجية سويسرا دوالر 44,000

 

ــود       - ــاعدات دون وجـ ــكل مسـ ــفارة يف شـ ــاب السـ ــن حسـ ــبرية مـ ــالز كـ ــرف مبـ صـ

ــة الصــرف، فضــالـ  ضــوابط ملــددة وواضــحة حتكــم     عــن إن املســتندات   عملي

يف املــال العــام  املرفقــة ال تعــرب عــن صــحة اإلجــراءات، األمــر الــذي يعــد تصــرفاـ  

 :من أمثلتهاباجملان و

 دينار أردني دوالر السنة

 1,235,420 1,422,346 م2015
 

بتمريــر صــكوك  م2015خــالل عــام  ا  ( املراقــب املــالي )سو( ب )عالســفري قيــام  -

خصمـا من حساب السفارة دون امتام إجـراءات الصـرف املتعـارف عليهـا وغيـاب      

 -التعزيز املستندي ومن ذلك: 

 مالحظات املستفيد املبلز

 دفعة حتف احلساب مستشفى اإلسراء دينار أردني 50000

 مساعدة مالية حم ب م دوالر 3000

 عهد مالية س ا   دينار أردني 7000

 

 -التوسع يف صرف العهد املالية وعدم تسويتها بنهاية السنة ومن ذلك:  -
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 املستفيد قيمة العهد السنة

 م2015

 خ م دوالر  88200

 م ن دينار أردني 50000

 ع خ ع دوالر 50000

 ا ف دوالر 100000

 

وجــود العديــد مــن اجلهــات واألفــراد يطــالبون الســفارة بالتزامــات وتعويضــات      -

ماليــني دوالر قيمــة األضــرار الــظ حلقــف بأكادمييــة  (7)مـــــــن ضــمنها مبلــز 

 .الشرطة 

 -الديون وااللتزامات: 

تنامــف الــديون املرتتبــة علــى الدولــة الليبيــة مقابــل عــالج وإقامــة اجلرحـــى           -

ـــن ــل   أردنــيدينــار  15,781,467مــــ إس أن بلــز إمجــالي الــدين يف    م2011مــا قب

ــد لــوحظ ان القيمــة ال متثــل مديونيــة      دوالر، 632,430,774، م31/12/2017 وق

 حقيقية.

عدم دقة مديونية بعض جلان اجلرحى واملرضي املشكلة بقـرار وزيـر الصـحة     -

دينـار أردنـي يف   ( 28,252,170)بلغـف   م31/12/2016يف م 2013لسـنة   (908)رقم 

 م28/9/2017بكتــــاب رئــــيس اللجنــــة املــــؤرخ يف      دني بلغــــف حســــب مــــا ور   حــــ

 دينار أردني.( 27,962,295)

غياب قاعدة البيانات، وتعدد جلان اجلرحى، وعدم سـيطرة امللحقيـة الصـحية     -

بالسفارة علـى جمريـات األمـور، األمـر الـذي يصـعب معـه التحقـق مـن صـحة           

 تنيتعاقــدت خــالل الســن  هــذه االلتزامــات، مــع مالحظــة، امللحقيــة الصــحية      

ــات واخلـــدمات       م2013، 2012 ــة إلدارة النفقـ ــة األردنيـ ــركة اإلمارتيـ ــع الشـ مـ

( علــى تــدقيق الفــواتري وأظهــرت مبالغــة كــبرية يف األســعار  scopeالتأمينيــة )

ــف  ــز    66,804,945بلغـ ــالج، ومبلـ ــواتري العـ ــل    (30)دوالر لفـ ــار مقابـ ــون دينـ مليـ

 اإلقامة واإلعاشة.

ــنة   - ــالل ســ ــركة     م2014خــ ــع شــ ــحية مــ ــة الصــ ــدت امللحقيــ  Med netتعاقــ

ــاوزت      ــعار جـ ــادة األسـ ــبة زيـ ــبني أن نسـ ــد تـ ــدقيق وقـ ــة يف التـ  %100املتخصصـ

االسـتقالل( وقـد    –عمـان اجلرحـى    –املركز الغربـي   –للمستشفيات )األسراء 

ــواتري    ــالي الفـــ ــز إمجـــ ــد التـــــدقيق     5,283,049بلـــ ــا بعـــ دوالر وبلغـــــف مجلتهـــ

 دوالر. 2,926,848

جديـة اجلهـات املعنيـة بالدولـة الليبيـة يف تسـوية املوضـوع، وذلـك         عدم  لوحظ -

لعدم وجود آليـة واضـحة للمراجعـة والتـدقيق هلـذه االلتزامـات مـع مالحظـة         

 -كالتالي:  م31/12/2017إمجالي االلتزامات القائمة على السفارة حتى 
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 املبلـــــــــــــــــــــــــــز البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 دوالر 5,461,141 الباب األول
 دوالر 1,178,183 الباب الثاني

 دوالر 413,731 مقابل نقل اجلثامني
 دوالر 370,521,371 املستشفيات واملراكز الصحية
 دوالر 32,190,806 مراكز ذوي القدرات اخلاصة

 دوالر 574,612,298 الفنادق والشقق السكنية
 دوالر 168,331,452 اللجان والشركات
 دوالر 3,926,044 شركات التدقيق

 

تعاقـــد القـــوات املســـلحة مـــع شـــركات غـــري متخصصـــة يف العـــالج مـــن ذلـــك     -

شــركة النصــر للطــريان لعــالج اجلرحــى يف املستشــفيات األردنيــة وتضــمنف     

مليــون دينــار لــييب لعــالج اجلرحــى،   ( 100)املطالبــة البــالز قيمتهــا أكثــر مــن   

ــروفات         ــن املصـ ــا مـ ــى وغريهـ ــان اجلرحـ ــاء جلـ ــات أعضـ ــفر ومرتبـ ــذاكر سـ وتـ

األخــرى، مــع مالحظــة ان مديونيــة الشــركة املتعاقــد معهــا بقــوائم امللحقيــة    

عـدة مبـالز   سـداد  إس  مليـون دوالر، االمـر الـذي يشـري     (27)الصـحية يف حـدود   

 ديون.   ي يتم مراعاتها يف قوائم ال للشركة

والر واردة مـن سـفارة   د 2,939,210بلغف احلواالت الواردة مـن سـفارات أخـرى     -

ــز    يــورو، واردة مــن ســفارة القــاهرة وقــد لــوحظ،      101,519ليبيــا بروســيا ومبل

ــة       ــود وعمالـ ــوظفني بعقـ ــيني واملـ ــات الدبلوماسـ ــدادـا ملرتبـ ــع سـ ــتخدام الودائـ اسـ

 مللية.

قيمـة فـواتري العـالج وتـذاكر السـفر وغريهـا مـن ذلــك         ترجيـع انتشـار ظـاهرة    -

 -على سبيل املثال: 

 املستفيــــــــــــــــــــــــــــــــد القيمـــــــــــــــــة السنة

 م2015

 ن ن ناسرتجاع قيمة عالج للموظف  دوالر   15,400

 ع ع هـاسرتجاع قيمة عالج للموظف  دوالر      3000

 اسرتجاع تذاكر سفر املقدمة من شركة العاي الواسع دوالر   52,000

 اسرتجاع قيمة مصروفات عمومية دوالر   21,467 م2016

 

عـدم وجـود معيـار    وحظ فيما خي  كادر السفارة ارتفاع عـدد العـاملني مـع    ل -

لعمالة احمللية حيـف لـوحظ ان مرتبـات العـاملني     ا واضح لتحديد قيمة املرتب

ــيني تـــرتاون مـــن    ــب العمالـــة احملليـــة    3000إس  دوالر 1500الليبـ دوالر، ومرتـ

دوالر، ويالحــــظ عــــدم إلــــزام العمالــــة      3000إس  دوالر 1130االردنيــــة مــــن  

 احمللية الليبية بتقديم الرقم الوطين.

 اجملموع العمالة احمللية موظفني دبلوماسيني السنة

 127 84 43 م2015

 77 34 43 م2016

 74 31 43 م2017
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دوالر مقابـــل ا ـــار طـــائرتني     72,000دوالر ومبلـــز   52,000ســـداد مبلـــز  س  -

خاصــة رئــيس الــوزراء باحلكومــة املوقتــة والوفــد املرفــق لــه وحتميــل القيمــة       

 على السفارة.

التصرف يف خمصصـات السـفارة وامللحقيـة الصـحية يف مسـاعدات وهبـات       س  -

يف املـال العـام   ي يعـد تصـرف   ذوترجيع قيمة فواتري يشك يف صحتها، اآلمـر الـ  

 باجملان ومن امثلة دلك.

 امجالي القيمة املصروفة نوع احلساب

 1,352,146 حساب السفارة بالدوالر
 218,773 حساب السفارة بالدينار األردني
 44,000 حساب امللحقية الصحية دوالر

 1,016,647 حساب امللحقية الصحية دينار أردني
 26,200 حساب امللحقية الثقافية دوالر

 

عـن عـدم وجـود     فضـالـ  أن عمليـات الصـرف تـتم دون وجـود ضـوابط،      ويالحظ

خمصصات لبنـد املسـاعدة كمـا لـوحظ عـدم وجـود مسـتندات تؤيـد صـحة مـا           

 صرفه. س

حتمــيال علــى بنــد   للســيد )ع ع س( دوالر  27,084قيــام الســفارة بســداد مبلــز     -

رفــق باملســتندات ، ي يمقابــل شــراء قيافــة وخــدمات للوفــد العســكريالعالقــات 

 ما يؤيد صحة اإلجراء.

قيــام الســفارة بصــرف عــدة مبــالز دون ان يقابلــها املســتندات املؤيــدة لعمليــات      -

الصـــرف، وقـــد لـــوحظ عـــدم اظهـــار اســـم املســـتفيد بـــأذن الصـــرف واالكتفـــاء 

 بكتابة عبارة )معاملة ناقصة( ومن ذلك:  

 القيمـــــــــــــــــة اذن الصرف السنة

 م2015

 دوالر   3,000 2\109

 دوالر  7,000 4\17

 دوالر 10,248 3\87

 دوالر   5000 3\84

 دوالر 12,978 3\85

 دوالر   5000 4\101

 دوالر  6,700 4\102
 

 امللحقيــــــــــة الصحيــــــــــة:

ادارة امللحقيــة العديــد مــن املســئولني ، وتــداخلف اختصاصــاتها يف   علــى  تعاقــب -

علـــى   املرضـــي واجلرحـــى  وتكليـــف العديـــد مـــن اللجـــان لإلشـــراف      متابعـــة 

عالجهم ، وما خولف به هذه اللجان من صالحيات يف العـالج والتسـكني وقيـام    

ــديات      ــالج بالبلـــ ــان العـــ ــكيل جلـــ ــحة بتشـــ ــاوزارة الصـــ ــات  ومنحهـــ خمصصـــ

علـى   العالج وغـريه ، وعـدم قـدرة امللحقيـة الصـحية     على  وصالحيات بالتعاقد

ة خلق بيئة مناسـبة للفوضـى والعبـف باملـال العـام دون مراعـاة       الضبط واملتابع
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خزينــة الدولــة التزامــات كــبرية علــى  لضــوابط واجــراءات مناســبة ، ممــا رتــب

 ا الشأن يالحظ:.ذويف ه ،مليون دوالر( 632) اوزت 

، بـاإلعالن للمصـحات   اجلرحـى حبصـر وتسـديد ديـون     العسـكرية قيام اللجنة  -

الدولـة الليبيـة مقابـل    على  وغريها ممن هلا ديون واملراكز الصحية والفنادق

لـك تقـديم قـوائم    ذنتج عـن   عالج اجلرحى واملرضي تقديم قائمة بديونها مما

بالــديون يشــوب العديــد منهــا الشــك يف صــحتها واملبالغــة يف قيمتهــا او ســداد         

 دفعات حتف احلساب ي يتم االفصان عنها من املستفيدين.  

ل عــدم ظــائم املقدمــة مــن فــرتة ألخــري خاصــة يف   تضــارب البيانــات بــني القــو  -

 توفر قاعدة بيانات لدي امللحقية الصحية او السفارة ميكن االستئناس بها.  

تقــــديم بعــــض املستشــــفيات والفنــــادق مبــــالز تتجــــاوز رؤوس ماهلــــا وحجــــم   -

لــك مستشــفى احليــاة العــام الــذي قــدم مديونيــة   ذتعاملــها عشــرات املــرات مــن  

 ر أردني.  دينا 17,301,225مببلز 

 صــرف عهــد ماليــة ومببــالز كــبرية للمشــرفني يــتم إقفاهلــا مبســتندات تشــري  -

ســداد نفقــات مقابــل العــالج والســكن وســداد دفعــات حتــف احلســاب يشــكك  إس 

 الــديوان يف احتســابها وخصــم قيمتهــا مــن امجــالي التكــاليف، و ــدر االشــارة    

ــام  إس  ــد مكاتــــب التــــ م 2012ان املكتــــب الصــــحي خــــالل العــ دقيق كلــــف أحــ

جهــة بلغــف  270واظهــرت نتــائج الفحــ  مبالغــة يف التكــاليف املقدمــة لعــدد    

لـــك الوقـــف ذخصــمه يف   دوالر، بلــز مـــا س ( 161,938,068)املقدمـــة مطالباتهــا  

 دوالر.  ( 15,515,216)

ارتفاع القيمة اإل ارية للشقق املؤجرة مبعرفة جلـان االشـراف السـتخدامها     -

عقــد املــربم ومبعرفــة جلنــة االشــراف  ســكن للجرحــى ومــرافقيهم مــن ذلــك ال 

شـقة بسـعر    45مع شركة كمال امحد لإلسكان، لتـأجري  )أم ط( الظ ميثلها 

دينــار  702,000دينــار أردنــي للشــقة وملــدة ســنة بقيمــة امجاليــة بلغــف      1,300

 أردني.  

 امللحقية الثقافية: ـــ

املنصـوص  الحظ الديوان عدم قيام امللحقية مبسك السجالت والـدفاتر املاليـة    -

عليهــا يف الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن مثــل ســجل االعتمــادات ودفــرت   

لــه مــن  ريوميــة املصــرف وبــالرغم مــن ذلــك أمكــن للــديوان مــن خــالل مــا تــوف  

ــز    ــة مبلـ ــتندات متابعـ ــرف     5,718,294مسـ ــق مصـ ــن طريـ ــه عـ دوالر س حتويلـ

ــة ا        ــة للطلب ــز ميثــل رســوم دراســية ومــنح طلب ــا، واملبل لدارســني مشــال افريقي

 د لوحظ بشأنها: ـــقبالساحة االردنية و

ــة لســدد عــالج جرحــي ومرضــي وســداد تكــاليف        - اســتخدام خمصصــات الطلب

 -ذلك:  االقامة وعهد مالية وغريه ومن
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 املستفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القيمة اذن الصرف

 شركة غرس التجارية 25,000 م24/5/2015

 مؤسسة إدراك لذوي االحتياجات اخلاصة 150,000 /7/4

 حتويل حلساب السفارة 450,000 -

 عهدة مالية للسيد )ن ع ب(  10,800 2/5

 مقابل إقامة وعالج وتسكني 25,000 24/5

 

 _جلنة عالج مرضى األورام: 

وذلـك   م2016قيام وزارة الصحة بتشكيل اللجنـة خـالل شـهر نـوفمرب مـن عـام        -

لعـــالج مرضـــى األورام وخاصـــة املرضـــى احملتـــاجني لزراعـــة النخـــاع، وبلغـــف   

ــام   ــم 2017التحـــويالت املاليـــة خـــالل عـ بلـــز املرضـــى دوالر و 25,750,051و  ـ

 م1/1/2017مــن مــن مجيــع منــاطق ليبيــا  الــذين س ايفــادهم للســاحة األردنيــة  

 -مريض وفق التفصيل التالي:  (1606)عدد م 6/12/2017وحتى 

 احلالة عدد املرضى

 قيد العالج 562

 أنهى عالجه 949

 فارق احلياة 95

 

عــدم وجــود سياســة واضــحة وملــددة إليفــاد املــرض، فقــد لــوحظ ان بعــض        -

إس  احلــاالت املوفــدة باإلمكــان عالجهــا داخــل الــبالد مثــل احلــاالت الــظ حتتــاج  

حقـن أو عمليــات تصــوير املســح النــووي والعــالج اإلشــعاعي، وان حــاالت أخــرى  

 يتم إيفادها يف مراحل متقدمة من املرضى وال جدوى من عالجها.

اظهرت عمليـة املراجعـة والتـدقيق الـظ أجرتهـا جلنـة متابعـة مرضـى األورام          -

 %32 تقــديم بعــض املراكــز العالجيــة لفــواتري بلغــف نســبة الزيــادة فيهــا إس    

تقريبــا ومتثـل الزيـادة يف املبالغـة يف أسـعار العـالج وحتميـل الفـواتري خبـدمات          

 إضافية.

 السفارة الليبية بأنقرة
ميكــن االعتمــاد عليـه لضــمان صــحة  عـدم وجــود نظـام مــالي ملكــم بالسـفارة     -

 اإلجراءات.

 م2016 املاليــــة الشــــهرية للســــنةعــــدم قيــــام املراقــــب املــــالي بإعــــداد التقــــارير  -
 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  ( 25- 21) باملخالفة للمادتني

وجـود توصـيف    باإلضـافة لعـدم   عدم وجود الئحة تنظم عمـل املكتـب الصـحي    -

 الصحي.وظيفي للموظفني التابعني للمكتب 
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الرتكيـة والبـالز عـددها    الظ كانف موجـودة بالسـاحة    جلان اجلرحى كثرة -

والـــظ  م،2017وحتـــى ســـنة  م2011ت مـــن ســـنة عـــن الســـنواوذلـــك  (جلنـــة 28)

األمـر الـذي جعـل تلـك اللجـان تقـوم بالعديـد         عشوائية، بطريقةكانف تشكل 

الدولـة الليبيـة مببـالز     حتميـل مما نتج عن ذلـك   الرمسية،من التعاقدات غري 

 اللجان.طائلة نا ة عن أعمال وتعاقدات تلك 

تــراكم الــديون وااللتزامــات علــى الدولــة الليبيــة لصــاا بعــض الشــركات          -

والفنـــادق واملستشـــفيات الرتكيـــة والـــظ تقـــدم خـــدماتها للجرحـــى واملرضـــى 

مليـون   (200)ومـرافقيهم، إس أن وصـل إمجـالي الـدين إس مـا  ـاوز       الليبيني 

 ، يشكك الديوان يف صحتها.م30/6/2017حتى  دوالر تقريبـا

والظ تتبـع لشـركات خـدمات تعليميـة ليبيـة      التابعة للسفارة  ارسمعظم املد -

 القانونية. إجراءاتهاخاصة منفذة للمنهج اللييب تعمل دون استكمال 

 - إسطنبول:القنصلية العامة الليبية 

يــورو مــن حســاب  4,613,089قيــام القنصــلية العامــة اســطنبول بتحويــل مبلــز   -

ــع  ــدة ســت   الودائ ــدة   إس وديعــة حتــف احلســاب مل  79,370ة أشــهر وبإمجــالي فائ

يورو مما يعد خمالفة يف استغالل قيمـة الودائـع يف غـري األغـراض املخصصـة      

 هلا.

وجــود وديعــة لــ  مركــز األحبــاث للتــاري  والفنــون والثقافــة اإلســالمية     -

ــا         ــن وجودهـ ــرض مـ ــا والغـ ــها بليبيـ ــظ لصـ ــة الـ ــدرها واجلهـ ــرف مصـ وال يعـ

 برتكيا.

خـالل السـنوات    بإسـطنبول اإليرادات احملققة بالقنصلية العامـة الليبيـة   بلغف  -

 -م: 30/06/2017 وحتى م2016و م2015من 

 ةـــــــــــــــــــــالسن

اإليرادات 

 باللرية

 اإليرادات باليورو اإليرادات بالدوالر

 59,407 431,726 451,5950 م2015

 32,739 154,909 302,630 م2016

 19,935 81,443 139,985 م30/6/2017
 

الئحــة امليزانيــة ادتي عــدم وجــود ســجل خــاص بــاإليرادات باملخالفــة لــن  مــ    -

 .(76و 75)واحلسابات واملخازن رقمي 

ــود  - ــرادات إس حســـابات القنصـــلية بـــالعمالت       حتـــويالتوجـ مـــن حســـاب اإليـ

ــنوات املاليـــة مـــن        ــة )يـــورو، دوالر، لـــرية تركيـــة( للسـ وحتـــى  م2014املختلفـ

ســــــيارات )هونــــــداي،  (4)شــــــراء عــــــدد  يف واســــــتخدام القيمــــــة م30/06/2017

وسـداد   لـرية تركيـة   205,800( بقيمـة إمجاليـة   سرتوين نوسيارتامرسيدس 
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لـوحظ  كمـا  تركية ميثل قيمـة شـراء سـيارة مرسـيدس     لرية  246,725ز مبل

 م.31/12/2013لرية تركية على احلساب بتاري   100,000أنه س دفع مبلز 

ال يوجـد مـن ضـمن مرفقـات أذونـات الصـرف الرسـائل        اإلشارة إس أنه و در  -

   اخلارجية.طي اإلذن بالشراء من قبل وزارة غأو الربقيات الظ ت

)هـــ خ أ  دوالر للســيدة 19,375العامــة اســطنبول بصــرف مبلــز  قيــام القنصــلية -

مــن أبنائهــا مبدرســة   (3)جملــس النــواب كمصــاريف دراســية لعــدد    عضــود( 

وذلــــك مبوجــــب إذن  م2015/2016بتدائيــــة عــــن الســــنة الدراســــية  الســــفري اال

دون أي تفــويض مــالي وباملخالفــة  م16/11/2015بتــاري   (22/11)الصــرف رقــم

 للتشريعات املنظمة باخلصوص.

لقنصــل لقيــام القنصــلية العامــة اســطنبول بصــرف قيمــة إ ــار ســكن مؤقــف    -

دوالر شــهريا باإلضــافة ملصــاريف     6,473العــام بالقنصــلية اســطنبول بقيمــة    

ــاء،اســتهالك  ــاء، التكييــف، مصــاريف اهلــاتف وذلــك باملخالفــة      الكهرب الغــاز، امل

بشــأن  م2001لســنة  (2)مــن الالئحـة التنفيذيــة للقــانون رقـم    (49)لـن  املــادة  

تنظيم العمـل السياسـي والقنصـلي والـظ نصـف علـى أن يـتم لصـي  سـكن          

ــث ــالوة ال   مؤثـ ــف عـ ــم نصـ ــل خصـ ــان    مقابـ ــاء اللجـ ــم ألمنـ ــتحقة هلـ ــكن املسـ سـ

 الشعبية للمكاتب )السفراء( دون التطرق للقناصل العامني.

)م  (  لــدكتورلدوالر  1,200قيــام القنصــلية العامــة اســطنبول بصــرف مبلــز     -

شهريا دون وجود عقد ينظم عمله مع العلم بأنه يباشر عملـه يـوم يف األسـبوع    

 فقط.

ــة    - ــدة ماليـ ــرف عهـ ــالي با لصـ ــب املـ ــلية لمراقـ ــة )ع ع  ( لقنصـ  150,000بقيمـ

من حساب وديعة شراء بيف الضـيافة للصـرف منهـا علـى مـؤمتر القمـة        دوالر

 م24/11/2016-22العربيــة األفريقيــة يف دولــة غينيــا بيســاو خــالل الفــرتة مــن    

املوجــه إس  م21/11/2016املــؤرخ  313/1581مبوجــب كتــاب القنصــل العــام رقــم  

 عامة اسطنبول.املراقب املالي بالقنصلية ال

قيــام القنصــلية العامــة اســطنبول بتغطيــة النفقــات اخلاصــة بالســفر واملبيــف     -

وظفي وزارة اخلارجيــة مــن حســاب اإليــرادات اخلاصــة بالقنصــلية    لــبعض مــ 

 وذلك باملخالفة للوائح والتشريعات املالية النافذة باخلصوص.  

 2015-2010 السفارة الليبية كينيا
عــدم قيــام وزارة املاليــة بتكليــف مراقــب مــالي بــالرغم مــن انتهــاء املــدة احملــددة   -

ــه يف شــهر        ــذي انتهــف فــرتة عمل ــالي الســابق ال باملخالفــة  م4/2015للمراقــب امل

 تنظيم العمل السياسي. بشأنم 2001لسنة ( 2)من القانون رقم ( 14)للمادة 
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ملاليـة حيـث كانـف اخـر     تقاعس السـفارة يف احالـة تقـارير املصـروفات لـوزارة ا      -

 م.2013احالة يف سنة 

ــود          - ــن وجـ ــالرغم مـ ــرية، بـ ــدفع االخـ ــهائد الـ ــفارة شـ ــوظفي السـ ــض مـ ــنح بعـ مـ

 التزامات قائمة عليهم ي يقوموا بتسويتها ومتمثلة يف )سلف(.

 التوسع يف مصاريف العالج، وعدم وجود ضوابط للصرف. -

قيــام  ةر، نتيجــدوال (241,000) وجــود التزامــات قائمــة علــى الســفارة بقيمــة      -

 -من كينيا( والبيان التالي يوضح ذلك:  املرحلنيالسفارة بدفع مصاريف )

 القيمة )دوالر امريكي( البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 47,200 تذاكر سفر
 13,800 وزن زائد

 180,000 شحن امتعة واثاث
 241,000 االمجالــــــــــــــــــــــــــــــــــي

دوال لصــاا املنظمــة االفريقيــة للمقــاييس    (48,000)وجــود التزامــات بقيمــة   -

 م.2015م، 2014واملعايري مقابل تسديد مساهمة ليبيا عن السنوات 

 روما  السفارة الليبية
داءهــا أعمــال الفحــ  واملراجعــة حلســابات الســفارة وتقيــيم  أيالحــظ مــن خــالل 

ــل ــن      اخللـ ــد مـ ــاب العديـ ــاهم يف ارتكـ ــذي سـ ــة الـ ــة الداخليـ ــام الرقابـ ــبري يف نظـ الكـ

 يف التقرير والظ أبرزها: املخالفات والتجاوزات الواردة

ومبـا   بـني الشـؤون االداريـة واالقسـام بالسـفارة      مستندات الصرف عدم انسياب -

مـن   واجناز االعمال واملهام املكلفني بها بعـد اعتمادهـا   انسياب املستندات يضمن

 أمر بالصرف.السفري ك

عدم اقفال احلسابات اخلتاميـة )اعـداد اخلالصـات الشـهرية ألغلـب احلسـابات        -

( مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن   (156)املصــرفية باملخالفــة للمــادة  

 (14) الســفارة حيــث  ــاوز عــددها باســم املفتوحــة تعــدد احلســابات املصــرفيةو
 (15) رقـم  املـادة  حكـام القـانون املـالي للدولـة    حساب مصريف مما يعد خمالفا أل

واملطابقــة مــع املصــرف    فضــال عــن عــدم اعــداد مــذكرات التســوية الشــهرية     

 السنوات.من  عن العديدلبعض احلسابات 

عدم التوقيع على اذونات الصرف من قبل املراقب املالي واملراقـب املـالي املسـاعد     -

د ورودهــــا للمراقــــب املــــالي وفقــــا نــــمــــر بالصــــرف عوعـــدم اعتمادهــــا مــــن األ 

ــل االداري باملخالفـــة للمـــادة    مـــن الئحـــة امليزانيـــة واحلســـابات    ( 19)للتسلسـ

 واملخازن.

، 2014، 2013) عــدم احالــة احلســابات اخلتاميــة للســفارة عــن الســنوات املاليــة     -

ــة (2016 ،2015 ــه   باملخالفـ ــن  عليـ ــا تـ ــواد ملـ ــالي    (23)املـ ــام املـ ــانون النظـ ــن قـ مـ
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مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن، والــظ تــن       (156)دة للدولــة واملــا 

ــة ان ترســل حســاباتها شــهرياـ      ــى )كــل بعث ــثس تصــل يف     عل ــة، حبي ــوزارة املالي ل

 للشهر الذي يقدم عنه احلساب(. واحدـا موعد ال يتجاوز شهرـا

 تبني ان العديد من املستندات املؤيدة للصرف غري اصـلية )صـور ضـوئية(     -

ي أمــن   هغــري معتمــد  تعليمــات عــن طريــق الربيــد اإللكرتونــي     نو عبــارة عــ أ

مــــن الئحــــة امليزانيــــة  (99) شــــخ  ممــــا يعــــد خمالفــــة حســــب نــــ  املــــادة 

 .واحلسابات واملخازن

مــن ( 163)باملخالفــة للمــواد  الصــرف مــن حســاب الودائــع علــى بنــود امليزانيــة      -

صـروفات  علـى م  تـن اخلصـم منـه    ، كمـا الئحة امليزانية واحلسابات واملخـازن 

ه ذتسيرييه وتسويات لعهد ماليـة ومصـروفات مرتبـات البـاب االول وتبويـب هـ      

املصـروفات بـإذن صـرف خصــما علـى البـاب االول والثــاني وخصـم القيمـة مــن        

 ويتعارض مع أصول احملاسبة. ، وهذا ال يتأتى فنيـاحساب الودائع

 عدم مسك سـجل اليوميـة للخزينـة يـبني حركـة اخلزينـة النقـدي والوقـوف         -

مـــن  (88. 82)ي وقـــف دعـــف لـــه احلاجـــة باملخالفـــة للمـــواد  أ علـــى الرصـــيد يف

 واملخازن.الئحة امليزانية واحلسابات 

اذن  املعـامالت املاليـة   املـالي بإعـداد   بالقسمقيام املوظفة االيطالية بعقد مللي  -

الصــرف ورســائل التحويــل وكافــة االعمــال املاليــة وهــذا ينــايف مــع القــوانني       

 واملهـام بالسـفارة وكـذلك منشـورات وزارة اخلارجيـة الليبيـة       عمالوسرية األ

 باخلصوص.

معتمـدة مـن قبـل    وجود عدد كبري من اذونات الصرف معده باللغة االيطالية  -

وعدم التوقيع عليها من قبل املراقـب املـالي وعـدم اعتمادهـا     املوظفة االيطالية، 

مـن  ( ف/د 99-19)عـن احكـام املـادة     ف، ممـا يعـد خروجـاـ   من اي مسئول بالصـر 

 واملخازن.الئحة امليزانية واحلسابات 

عدم قيام املراقـب املـالي السـابق بالتسـليم اس املراقـب املـالي احلـالي ممـا سـاهم           -

غيــاب العديــد مــن املســتندات واملعلومــات حيــث ثــم التســليم واالســتالم عــن      يف

 احملضـر  كمـا أن طريق جلنـه شـكلف مـن قبـل السـفري بعـد كسـر بـاب املكتـب          

ــة     ــل اللجن احلســابات  وعــددرقــام العديــد مــن اال  ال يتضــمنالــذي أعــد مــن قب

ــودة  ــدة املوجــ ــرفية واألرصــ ــة    ،املصــ ــودات اخلزينــ ــمن موجــ ــذلك ال يتضــ وكــ

 .وتأشريات ووثائق السفر

ملـــا ( 147) عــدم وجـــود بيــان حتليلـــي حلســاب الودائـــع يــبني حركـــة احلســاب      -

امليزانيــة واحلســابات   مــن الئحــة  (163)مــن امــوال باملخالفــة للمــادة    يتضــمنه

 .واملخازن

ــني   املتكليـــف  - ــان اجلرحـــى كملحقـ ــى جلـ ــرفني علـ ــوع  صـــحيني،شـ دون الرجـ

ــا بتكليــف مــوظفني بهــذه املهــام حيــث ي        جلهــات االختصــاص واملخولــة قانون
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لعــدم  بعهــدتهم اجــراءات رمسيــه عنــد اســتالمهم او تســليمهم ملــ   إيقومــوا بــأي 

 .أو وزارة الصحة بالسفارة تربطهموظيفيه  عالقةوجود أي 

بـــالتوقيع علـــى حســـاب امللحقيـــة )املكلـــف( امللحـــق العســـكري  ويـــلخالقيـــام بت -

 م.2014لسنة  العسكرية مبوجب كتاب مدير ادارة احلسابات الصادر يف

 لكافـة احلسـابات  الظ تـرد مـن املصـرف    حالة اشعارات اإلضافة واخلصم إعدم  -

دات الالزمــة الــظ ســترتتب علــى   واجــراء القيــو ليــتم اثباتهــا   ،اس املراقــب املــالي 

 .السفري بها لديه مبكتبه دون مربرهذه العمليات، واحتفاظ 

اذونـات الصـرف وفـواتري موضـوعة      جود عدد كبري من املستندات متمثلـة يف و -

ــا  ( 2014) يف صـــناديق تتعلـــق بالســـنة املاليـــة  دون ان يـــتم تصـــنيفها او ترقيمهـ

ــه املــ   مسلســاـل شــهريـاترقيمــا  ــة   ( 100)ادة ، وفــق مــا تــن  ب مــن الئحــة امليزاني

القيمــة، يطبــق  تيف حكــم املســتندات ذا ، كمــا أنهــا تعتــربواحلســابات واملخــازن

ــادتني   واعــداد اخلالصــات الشــهرية   مــن ذات الالئحــة،  ( 193- 189)يف شــأنها امل

ــا تقتضــى    ــادة    هلــا وفقــا مل ــه احكــام امل مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات     (156)ب

ن الفـرتة مـا بـني فربايـر     أفاد املراقـب املـالي بامللحقيـة الصـحية     أكما ن واملخاز

 . غري مقفله ،م2014بريل أحتى  م،2013

ــام    - ــات الصــرف ارق ــة  ( 6/6- 3/6- 12/1)مبوجــب اذون ( 100,000)قيمتهــا االمجالي

س حتويلها الي السـفارة الليبيـة بلجيكـا    ( 147)الودائع  خصما من حساب يورو

الية بناء علي برقيات صـادرة عـن مـدير ادارة املـراقبني     موظف بوزارة املباسم ، 

االمـر الـذي يعـد خروجـا عـن       م،3/2/2015بتاري  ( 7-1-ن-م)املاليني املكلف رقم 

احكــام قــانون النظــام املــالي للدولــة والئحــة امليزانيــة واحلســابات و املخــازن يف   

بالصــرف غــري خمتصــة  اســتخدام االمــوال يف غــري االغــراض وان وزارة املاليــة 

علــي عــالج موظفيهــا، كمــا ان وزيــر املاليــة غــري خمــت  بإعطــاء املوافقــات          

 ألغراض العالج .

س صـرف مبلـز قيمـة     م،12/10/2015بتـاري   ( 2/10)مبوجب اذن الصرف رقـم   -

، وذلـــك لصـــيانة طـــائرة االســـعاف  لصـــاا شـــركة سيســـينا يـــورو (611,661)

مـــن حســـاب  ، خصـــمـااملكلـــفخلزانـــة مبوجـــب برقيـــة صـــادر مـــن مـــدير ادارة ا

مـن  ( 164)من قانون النظام املالي للدولـة واملـادة    (16) الودائع باملخالفة للمادة

 ي يتبني تسوية املبلز اس غاية االن. الالئحة التنفيذية للقانون،

إلثبـــــات احلضـــــور واالنصـــــراف بالســـــفارة  عــــدم وجـــــود ســـــجالت احلضـــــور  -

 وظيفة العامة.واالنصراف للموظفني وفق ما تقتضي به قوانني ال

لــوحظ عــدم التقيــد يف العديــد مــن املراســالت الصــادرة عــن الســفارة مبنحهــا       -

 أرقام إشارية.
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ــام   - ــد مــن الدبلوماســيني  عــدم قي اء مــدة هــبتســليم مــا بعهــدتهم رغــم انت    العدي

ــهم وفقــا  ــم   عمل العمــل السياســي  تنظــيم  بشــأن ،م2001لســنة ( 2)للقــانون رق

 .(3/13/658)رقم  ،وزير اخلارجية والقنصلي وتعميم

تعاقـد مـع مـوظفني دبلوماسـيني سـابقني انتهـف فـرتة عملـهم         القيام السفارة ب -

ــ  م،2001لســــنة ( 2)باملخالفـــة للقـــانون رقـــم     العمـــل السياســــي   تنظـــيم  نأبشـ

ــلي ــه والقنصـ ــن وزارة   وخمالفتـ ــادر مـ ــيم الصـ ــة، التعمـ ــاخلارجيـ ــد س ذهـ ا وقـ

اطالعهــم علــى كافــة و اإللكرتونــيتكليــف مــوظفني مللــني مبتابعــة الربيــد  

 واملـــــــؤرخ يف( 1/1/6844) خالفـــــــة للتعمـــــــيم رقـــــــماملبالبيانـــــــات واملعلومـــــــات 

 م، 13/6/2017

ــظ ع - ــىيالحــ ــيم اإلداري لــ ــدم  التنظــ ــفارة عــ ــلم   للســ ــدرج يف الســ ــاة التــ مراعــ

ني يقــافثوقيــام الســفري بتكليــف مــوظفني كملحقــني سياســيني او    الــوظيفي

ــد اال  ــة واخـــ ــوع اس وزارة اخلارجيـــ ــبق،ذدون الرجـــ ــابو ان املســـ ــيف  غيـــ توصـــ

ــى         ــأدوارهم املناطــة بهــم عل ــام املــوظفني ب  الوظــائف لكــل موظــف مــع عــدم قي

 .وجهكمل أ

ألحكـــام  ـاليـــه اســـتنادإختصاصـــات املســـندة الغيـــاب دور رئـــيس البعثـــة وفقـــا ل -

مــنح  والــذيالعمــل السياســي والقنصــلي  بشــأن ،م2001لســنة  (2) مالقــانون رقــ

جازاتـه وغيابـه   إلكثـرت   نظـراـ ، وذلـك  إلداريرئيس البثعة اختصاص التنظيم ا

 السفارة.عن 

موظــف  (37)التوســع يف ابــرام العقــود مــع املــوظفني احمللــيني والبــالز عــددهم      -

املـــؤرخ يف ( 1354)مللـــي بالســـفارة باملخالفـــة لتعمـــيم وزيـــر اخلارجيـــة رقـــم  

بشـــأن معـــايري التعاقـــد مـــع املـــوظفني احمللـــيني وكتـــاب مـــدير   م،04/12/2016

ــي       ــي بتقلـ ــا والقاضـ ــفارة برومـ ــه للسـ ــة، املوجـ ــة واملاليـ ــؤون اإلداريـ ادارة الشـ

 بقاء على العناصر الضرورية.واال %( 50)العمالة احمللية بنسبة 

 القسم الصحي:

ــة        - ــق حالـ ــى توثيـ ــرص علـ ــدم احلـ ــوعية وعـ ــدام املوضـ ــاالة وانعـ ــوحظ الالمبـ لـ

رف يف اغلـــب اذونـــات الصـــرف حيـــث ي يـــتم ارفـــاق املســـتندات املؤيـــدة        الصـــ

للصرف فيما عدا صورة من الصك أو رسـالة التحويـل، ويف بعـض االحيـان ي     

للقـــانون املـــالي للدولـــة  يـــتم كتابـــة اســـم املســـتفيد بـــإذن الصـــرف باملخالفـــة 

 .الئحة امليزانية واحلسابات واملخازنو

 ذونات الصرف الظ اخذت كعينة.ي يتم توقيع املستفيد يف كل ا -

ــم     - ــادة رقـ ــة للمـ ــات اذن الصـــرف باملخالفـ ــة بيانـ ــتم تعبئـ ــة   (99)ي يـ مـــن الئحـ

 امليزانية واحلسابات واملخازن.
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لوحظ وجود العديد من أذونات الصرف متثـل يف مسـحوبات نقديـة تتمثـل يف      -

منح للجرحى، وعدم وجود ما يفيد اسـتالمهم وتعزيـز ذلـك بتـوقيعهم وصـور      

 )مرفق صورة من بعض اذونات الصرف(. اتهمجواز

لوحظ أن بعـض اذونـات الصـرف مرفـق بهـا فـواتري ال لصـها ولـ  جهـات           -

 اخرى ليس املستفيد املذكور بإذن الصرف.

 األوروبي تبني بشأنه: ىمع املستشف االتفاقملضر  -

   الســــيدة وممثلــــه القــــانوني ىبــــني املستشــــفتفــــاق االملضــــر  عقــــدابـــرم 

بصفته ممثـل املكتـب الصـحي بالسـفارة     م ب(  ع) السيدو (ستيفانيا جنتلي)

بـالرغم مـن أنـه مكلـف مـن قبـل السـفري ولـيس موظـف          ، يطاليـا إيف  الليبية

احملضــــر طلــــب  وقــــد تضــــمن  دبلوماســــي بالســــفارة ويشــــتغل مبكافــــأة،    

 قــدمتهاعــن اخلــدمات الــظ   كمقابــل يــورو، (6,665,141)املستشــفى مبلــز  

ستشـفى دون وجـود أيـه مسـتندات تقابـل      وفق ما عـرض امل  م 2014بعد سنة 

وقـد قـام    ،هذه الديون بالقسم الصـحي وتعـزز وتؤكـد صـحة هـذه الـديون      

 باعتماد ملضر االتفاق بدال من السيد السفري. لقائم باألعمال املكلفا

     تضـــمن احملضـــر تعهـــد املستشـــفى بـــان يقـــوم بتقـــديم التقـــارير والفـــواتري

ي تقـدم اي  و م08/06/2015تـاري   مـة ب س سداد القيإال أنه  مقابل الدفعتني

علـى سـداد الـدفعتني     فواتري أو تقارير بالرغم مـن مـرور أكثـر مـن عـامني     

 االتفاق،  الواردة يف ملضر 

 األمريكي تبني بشأنه:   ىمع املستشف االتفاقملضر  -

  عقـــد ملضر اتفاق مـع املستشـفى األمريكـي وممثلـه القـانوني السـيد      ابرم 

 ، ممثل املكتب الصحي بالسفارة الليبية روما.()د .ا ، والسيد(م.ا)

       تضمن بأن املستشفى من خالل ممثله القـانوني قـد أقـر دون حتفـظ بـدفع

ــز  ــدين، كمــا تضــمن يف         (1)مبل ــز اإلمجــالي مــن ال ــورو، مــن املبل ــون ي ملي

ــرة  ــاا       ( 9)الفقـ ــتحق لصـ ــز املسـ ــن ان املبلـ ــحي يعلـ ــب الصـ ــى املكتـ ــه علـ منـ

يــورو كمــا تضــمن ان يــتم تســوية املبلــز ( 2,484,137)املستشــفى االمريكــي 

 من خالل دراسة اتفاق الحق.

  ــيد ــام السـ ــب     م ب(  ع) قيـ ــل للمكتـ ــاق كممثـ ــر االتفـ ــى ملضـ ــه علـ بتوقيعـ

الصــحي للســفارة بــالرغم مــن أنــه مكلــف مــن قبــل الســفري ولــيس موظــف    

 مبكافأة.دبلوماسي بالسفارة ويشتغل 

 وفــق مــا عرضــه املستشــفى  ستشــفىعلــى ان املبلــز املســتحق للم س اإلقــرار ،

 .دون وجود مستندات تقابل هذه الديون

     تضـــمن احملضـــر تعهـــد املستشـــفى بـــان يقـــوم بتقـــديم التقـــارير والفـــواتري

مقابل الدفعتني إال أنه حتـى تارخيـه ي تقـدم اي فـواتري أو تقـارير بـالرغم       

ــر       ــواردة يف ملضـ ــدفعتني الـ ــداد الـ ــى سـ ــامني علـ ــن عـ ــر مـ ــرور أكثـ مـــن مـ

 .االتفاق
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وفقـــا للتقريــر املعــد والــذي س موافاتنــا بــه بلغــف مجلــة االلتزامــات املســتحقة     -

يـــورو، تتمثـــل يف ديـــون ( 30,000,000) علـــى الســـفارة )القســـم الصـــحي(  ـــو 

ــى       ــدمات للجرحـ ــدمف اخلـ ــظ قـ ــادق الـ ــحات والفنـ ــفيات واملصـ ــاا املستشـ لصـ

 يالحظ: ـ حيثس م(. 2015 –م 2014 –م 2013)واملرضى خالل السنوات املاضية 

ــبني وجــود  -  مــوظفيه يشــغلالــذي كــان   املكتــبب الفنــادق احــد خيــ  خــتم ت

 أحـــد مريكـــوري فنــدق  أســـم حيمــل  اخلـــتم وهـــذا بالســفارة  الصـــحي املكتــب 

 واجلرحــى املرضــى إليــواء الصــحي املكتــب معهــا يتعامــل كــان الــذي الفنــادق

ــذي ومــرافقيهم، ــامالت اســتالم يف يســتعمل وال وقــد  الســفارة، مــع املاليــة املع

 يفيـد  مبـا  اخلـتم  نفـس  وحتمـل  للمبنـى،  األرضـي  بـاملخزن  معاملـة  وجـود  تبني

ــتالم ــز اسـ ــورو( 51,208) املبلـ ــب يـ ــرف إذن مبوجـ ــم الصـ ــن( 99/8) رقـ ــنة عـ  سـ

 باسـم  اخـرى  معـامالت  يأ أو املعاملـة  هـذه  صحة يف يشكك الذي األمر ،م2014

 لتكــدس نظــرـا املخــزن يف البحــث مــن تــتمكن ي اللجنــة أن حيــثس الفنــدق، هــذا

 . لذلك الوقف يسعفنا ي كما املستندات

ــلف    - ــرف سـ ــام بصـ ــن      القيـ ــد مـ ــى البنـ ــما علـ ــف خصـ ــفر واملبيـ ــالوة السـ ــى عـ علـ

 بعــض مــوظفي وزارة اخلارجيــة وصــات البــاب الثــاني لــوزير اخلارجيــة   خمص

يعـد خمالفـه    الـذي  األمـر  إس مجهورية إيطاليا أثناء قدومهم يف مهام رمسية

ــادة  ــم     مــن  (13) لــن  امل ــة الشــعبية العامــة ســابقـا رق لســنة ( 751)قــرار اللجن

بشأن الئحة اإليفاد وعالوة السفر واملبيـف الـظ نصـف علـى أن حيظـر       م،2007

علـــى البعثـــات السياســـية والقنصـــلية أن تصـــرف للموفـــد يف مهمـــه مـــن غـــري   

 العاملني بها سلفه على حساب العالوة.

 هــي تتبـع الســفارة وجــزء  القيـام بفــتح حسـاب جــاري باســم االكادمييـة والــظ    -

منها والـظ حتتـوي علـى املركـز الثقـايف وبيـف الضـيافة الـذي يشـغله السـفري           

ـــا حيــث ي يوضــح االســباب والــدواعي الــظ تتطلــب فصــل حســاباتها عــن         حالي

السـفارة، حيـث ي يتـبني وجـود موافقـة وزارة املاليـة باخلصـوص، األمـر الـذي          

 ظام املالي للدولة.من قانون الن( 14)يعد خمالفة للمادة 

ي يتم موافاتنا مبسـتندات الصـرف الـظ متـف خصـمـا علـى هـذا احلسـاب فيمـا           -

 (138,665)برصـيد منقـول مببلـز     م،1/9/2015عدا كشـف احلسـاب بدايـة مـن     

مـن الئحـة   ( 157-156-155-154)يورو األمر الذي يعد خروجـا عن احكـام املـواد   

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

 تبني بشأنها: (وديعة اجمللس الرئاسي )أبناء القذايف سابقـاحساب  -

    يف حــني  يــورو( 654,493)قيمــة  م،31/12/2011بلــز رصــيد هــذا احلســاب يف

لمـــا بأنــه س بتــاري  ع يــورو (422,427)قيمــة  م،30/06/2017يف بلــز الرصــيد 

يــورو، للحســاب للصــرف منهــا علــى  ( 300,000) احالــة مبلــز م،04/03/2014

 م،06/03/2014املشاركة يف مـؤمتر دعـم ليبيـا مبدينـة رومـا بتـاري         الوفود
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يـورو،   (276,669) حيثس بلغف مجلة مـا س صـرفه علـى هـذا الربنـامج مبلـز      

 تفاصيلها كما يلي: ـ

  يورو 189,558   اقامة فنادق 
 يورو 57,110   ا ار سيارات 
  يورو 30,000   أخرى 

    ــم ــرف رقـ ــب اذن الصـ ــز   (12/3)مبوجـ ــرف مبلـ ــورو( 30,000)س صـ ــن ، يـ عـ

ــى اعضــاء الوفــد املرافــق لــرئيس          ــداعي الصــرف عل ــالي ب ــق املراقــب امل طري

ــى ذلــك         ــتم ارفــاق اي مســتندات تــدل عل ــه ي ي املــؤمتر الــوطين العــام، اال ان

مـن الئحـة امليزانيـة    ( 100) باستثناء اذن الصرف، مما يعـد خمالفـة للمـادة   

 املال العام باجملان.واحلسابات واملخازن والتصرف يف 

    لصــاا  ، يــورو( 27,000)س صــرف مبلــز   (7/3)مبوجــب اذن الصــرف رقــم

فنــدق )هوتيــل دمجـــيين( بنــاء  علـــى فــاتورة ي يتحــدد فيهـــا نــوع اخلدمـــة       

 املقدمة للسفارة وي قدمف مما يعد تصرفـا باجملان يف املال العام.

   لصــاا ، رويــو( 117,628)س صــرف مبلــز  (8/3)مبوجــب اذن الصــرف رقــم

ــة   ــل اقامـ ــور( مقابـ ــثس   فندق)تيشـ ــه، حيـ ــق لـ ــد املرافـ ــة والوفـ رئـــيس احلكومـ

 وعدم احلرص على املال العام.، يالحظ املبالغة يف الصرف

   يــورو  (52,572)س صــرف مبلــز ( 10/3 -9/3)مبوجــب اذنــي الصــرف رقمــي

رئيس املــؤمتر الــوطين لــلصــاا شــركة رود وايــد ا، مقابــل تــأجري ســيارات  

لفـواتري   يس احلكومة والوفد املرافق هلما، حيـثس س الصـرف وفقـاـ   العام ورئ

 ارفاق املستندات املؤيدة. مقدمة من الشركة حيثس س الصرف دون

   يــورو، لصــاا   ( 22,380)س صــرف مبلــز   (1/4) مبوجــب اذن الصــرف رقــم

شـــركة )ميـــدافييا( مقابـــل مســـتحقات الشـــركة علـــى اخلدمـــة املقدمـــة   

قــد س الصــرف بنــاء علــى تهميشــة الســفري الســابق،     م،19/08/2011بتــاري  

ة وهــي عبــار م،13/10/2011علــى الفــاتورة املؤرخــة يف  ،م26/03/2012بتــاري  

حيــثس س الصــرف علــى صــورة مــن   عــن رحلــة خاصــة مــن جربــة إس رومــا 

الصــرف ، علمــا بــان التحقــق مــن صــرفها ســابقـا مــن عدمــه املســتندات ودون

 .السفري السابقس من خالل املراقب املالي و

   لصــاا ،يــورو (30,710)س صــرف مبلــز  ( 4/1)مبوجــب اذن الصــرف رقــم 

( 4)خـالل شـهر    )ع.ا(فندق )برنيين( مقابـل اقامـة عضـو اجمللـس االنتقـالي      

 .ي يتبني االساس الذي س االستناد عليه م،2012

  مبصــروفات عــالج بلغــف يف  م،2017كمــا س حتميــل احلســاب خــالل العــام

يــورو حيــث كــان يــتعني توحيــد قنــوات الصــرف علــى    ( 164,327)جمملــها 

 برنامج العالج من خالل امللحقية الصحية بالسفارة.

   ي يتـبني اعــداد دورة مســتندية كاملــة وفقــا للقــانون املــالي للدولــة، حيــث

ي يتــبني اعــداد يوميــة الصــندوق واملصــرف لقيــد العمليــات املاليــة واعــداد     
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احلســابات وفقــا ملــا تقتضــي بــه املــادة    تســوية املصــرف للمطابقــة وخالصــة 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 156)

 تبني بشأنها:القيادة )سابقا(   حساب-الرئاسي وديعة -

    خصــما مــن هــذا   الــظ تــتم  ي يــتم إعــداد أذونــات صــرف لــبعض العمليــات

العمليــات  عــدم إعــداد يوميــة الصــندوق واملصــرف لقيــد  احلســاب وبالتــالي 

بقـــة وخالصـــة احلســـابات وفـــق مـــا  وإعـــداد تســـوية املصـــرف للمطاملاليـــة ا

 من الئحة امليزانية واملخازن.( 156) املادة به أحكام تقضي

    ( 142)سـاب إجـراء حتـويالت للحسـاب اجلـاري      كشـف احل تبني مـن خـالل

-95)للمــواد  اخلــاص بــاجلرحى وي يــتم إعــداد هلــا أذون صــرف باملخالفــة   

 ية واحلسابات واملخازن.من الئحة امليزان( 106

   رقـــم الصـــرف مبوجـــب إذنالقيـــام بصـــرف عهـــدة ماليـــة للسيد/الســـفري ،

، بنـاء   كعهـدة شخصـية  يـورو  ( 10,000)مببلـز   م،04/09/2014 بتاري ( 1/9)

علـى أن تسـوى فيمـا بعـد، وي      للمراقـب املـالي بالسـفارة    على كتابه املوجـه 

ــام املعـــين  ــه باملخا  يتـــبني قيـ ــويتها حتـــى تارخيـ ــادة  لفـــةبتسـ ــن  (188)للمـ مـ

 واملخازن. واحلسابات الئحة امليزانية

  ــرف ــامأذون الصـ ــة(، 1/11،1/12،2/12) أرقـ ــورو، ( 71,926) بقيمـ ــرفف يـ صـ

 بناء  على تعليمات اجمللس الرئاسي. )ا.ا(، والسيدالسيدة )خ.ا(  لعالج

 ــرف ــز ( 3/12) إذن صـ ــورو( 1,500)مببلـ ــي  يـ ــفى األوروبـ ــرفف للمستشـ ، صـ

ــان     ــب بالربمل ــة الســيد )ا.ا(، النائ ــى تعليمــ  لعــالج ابن ــاء  عل ــب ات بن  مــدير مكت

 .نائب اجمللس الرئاسي )أ.م(

  ط.ا(، للســـيد صـــرفف ،يـــورو( 3,000)مببلـــز ( 1/12017)إذن صـــرف رقـــم( 

 بناء  على تعليمات اجمللس الرئاسي.

  ( 20,000) مببلــز م(،2017/ 02/02) بتــاري ( 1/2) مبوجــب إذن الصــرف رقــم

ــورو، بنــاء  علــى مــذكرة الســيد الســفري ملواجهــة مصــروفات         زيــارة وفــد  ي

 القيمــة وفــق  حيــث صــرفف  اجمللــس الرئاســي ووزيــر اخلارجيــة إس رومــا   

، وقـام بـدوره بتسـليمها للسـيد السـفري      مسـاعد املراقـب املـالي   الرسالة باسم 

 ى تارخيه.حسب إفادته وي يتبني تقديم مستندات التسوية حت

 م،25/04/2017املــؤرخ يف  (1040) بنــاء علــى كتــاب الســيد وزيــر اخلارجيــة رقــم  -

العمـــــل ( 154) يــــورو وهــــو رصــــيد احلســــاب    ( 1,890,192)س حتويــــل مبلــــز   

بالكامل الي حساب شركة داسون لصـيانة الطـائرات مقابـل صـيانة      السياسي

يف فرانســا والــديون املســتحقة عليهــا البالغــة  ــو       الطــائرة الليبيــة املوجــودة  

بتـــــــاري   (1/4) يــــــورو س ذلـــــــك مبوجـــــــب اذن الصــــــرف رقـــــــم  ( 1,890,192)

ــد اســـتخداما  م،10/04/2017 ــر الـــذي يعـ ــوال يف غـــري االغـــراض   االمـ ــذه االمـ هلـ

 املخصصة هلا.
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صــرفف  م،31/07/2014، بتــاري  يــورو( 50,000)مببلــز ( 1/7)م ن الصــرف رقــاذ  -

ــز وي يتــبني وجــود موافقــة مــن       لســفري، يل  يــذكر الغــرض مــن صــرف املبل

 الوزير بالصرف.

يــــــورو، ( 100,000)مببلــــــز  ،م18/07/2014بتــــــاري   (4/7) اذن الصــــــرف رقــــــم  -

ــاء     BANحســاب مبصــرف  كتحويــل الــي   خصــما مــن بنــد العمــل السياســي بن

 على مذكرة السيد السفري وي يوضح الغرض من حتويل القيمة.

ومبـالز تزيـد كـثريا عـن مواجهـة االغـراض املصـروفة مـن         صرف عهد مالية  -

عنــد منحهــا علــى مــا ينتظــر انفاقــه،   اجلــها دون حتديــد القيمــة حتديــدـا دقيقـــا

مــن ( 188)دون تســوية باملخالفــة للمــادة هــا هــذا باإلضــافة اس بقــاء العديــد من 

 حة امليزانية واحلسابات واملخازن.الئ

ــرات      - ــإبرام عقـــد حلراســـة مقـ تـــبني مـــن خـــالل الفحـــ  ان الســـفارة قامـــف بـ

السفارة مـع شـركة امنيـة إيطاليـة حيـث كـان العقـد باسـم املكتـب الصـحي،           

وميثله القـائم باألعمـال بالوكالـة، وكـان العقـد مـع جمموعـة )سـيكوربول(         

ومن خـالل حسـاب القيمـة املسـتحقة شـهريا، للشـركة        م،10/02/2014بتاري  

 شهريا.يورو  (36,000)املبالغة يف قيمة العقد يف حدود تبني 

مــن القضــايا املرفوعــة لــدى احملــاكم االيطاليــة أبــان   تــبني وجــود عــدد كــبري   -

ــل جلــان            ــف مــن قب ــر والــذي متــف ادارة هــذا املل ــورة الســابع عشــر مــن فرباي ث

 – 2013)تعـود للسـنوات بـني العـامني     وهـي  اوفـدت هلـذا الغـرض    الـظ   اجلرحى

 يــتم متابعتهــا أو النظــر فيهــا مــن قبــل اجلانــب اللــييب او اللجــوء اس  وي( 2014

التفـــاوض مـــع اجلهـــات املدعيـــة االمـــر الـــذي ادى اس صـــدور احكـــام قضـــائية   

 نهائيــة تصــل قيمــة هــذه االحكــام اس )أربعــة ماليــني و ســمائة ألــف يــورو(   

ــافة الي ــبة    مضـ ــل اس نسـ ــد تصـ ــظ قـ ــد الـ ــا الفوائـ ــدين،  %(  50) هـ ــل الـ ــن اصـ  مـ

بــالتوقيع علــى  )ا. (جلــدير بالــذكر تــبني قيــام وكيــل وزارة املاليــة الســابق  وا

مـع اجلانـب االيطـالي، االمـر الـذي خيـرج علـى نطاقـه مـن           صحة هذه الـديون 

اختصاصـــات وممـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن الـــزام الدولـــة الليبيـــة بـــدفع امـــوال  

ــا      ــتنديـا ومقارنتهـ ــديون مسـ ــذه الـ ــن صـــحة هـ ــق مـ ــة دون التحقـ ــالز طائلـ ومبـ

املسـتندات الدالـة علــى اصـل الــدين حيـثس قامـف شــركة كونيـوس باملطالبــة       ب

وحصـول الشـركة علـى    ، مليـون يـورو  ( 100) بسداد الديون الظ تصل اس  و

األمــر الــذي يســتوجب علــى   بالتنفيــذ وســداد املبلــز املســتحق،    حكــم لصــاحلها 

ــة   بــاألمراجلهــات ذات االختصــاص واملعنيــة    يف  معاجلــة هــذه الــديون واملتمثل

القـانون الـذي منحـه هـذه      ألحكـام ادارة قضايا الدولة حبكم االختصاص وفقــا  

ــم      ــة رقـ ــات الدولـ ــن مؤسسـ ــة عـ ــة يف االنابـ ــنة ( 87)املكانـ ــه  م،1971لسـ والئحتـ

 التنفيذية .

كما تبني وجود قضايا مرفوعة ضد وزارة الـدفاع وادارة املشـرتيات العسـكرية     -

ــدات      ــلحة ومعـ ــد اسـ ــة علـــى توريـ ــوال املرتتبـ ــم بـــدفع االمـ ــول علـــى حكـ للحصـ
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ــة هـــي شـــركة      ــة، واملدعيـ ــة ايطاليـ ــا مـــن قبـــل شـــركات عامـ عســـكرية لليبيـ

وس  )ارمامينظ ابروياتسيو احملـدودة(، واملسـاهم الوحيـد فيهـا وزارة االقتصـاد،     

ــة      ــون مرتاكمــ ــيل ديــ ــة بهــــدف حتصــ ــة االيطاليــ ــل الدولــ ــن قبــ ــها مــ تأسيســ

القضـــية ولـــدى ليبيـــا،  م(31/12/1999)لشـــركات االســـلحة تعـــود اس مـــا قبـــل 

ــام        ــدودة( يف عـ ــبا احملـ ــظ ابروسـ ــركة )ارمامسـ ــل شـ ــن قبـ ــة مـ  م،2013املرفوعـ

للحصــــول علــــى امــــر بــــالزام الدولــــة الليبيــــة وحتديــــدـا وزارة الــــدفاع وادارة   

شــرتيات العســكرية للقــوات املســلحة الليبيــة بــدفع الــديون املســتحقة مقابــل   امل

توريد اسلحة لليبيا والظ تشـمل األسـلحة الـظ ي يـتم تسـليمها لليبيـا بسـبب        

 احلضر املفروض عليها .

مــن خــالل الوثــائق الــظ تعــزز موقــف الشــركة االتفــاق الــذي س ابرامــه بــني      -

ــييب    ليدوالشــركة وشــركة الربيقــة لتســويق الــ    ــنفط الل ــع ال ــة ببي ، واملخول

ــا اس        ــل قيمتهـ ــظ تصـ ــركة والـ ــون الشـ ــديد ديـ ــركة بتسـ ــوم الشـ ــى ان تقـ علـ

 م،2018يــورو ، ومــن املقــرر ان تنتهــي هــذه القضــية خــالل العــام      ( 1,442,835)

لــدين مــع الفوائــد بدايــة الثمانيــات وبالتـالي الــزام الدولــة الليبيــة بــدفع اصـل ا  

ون يـورو، وحيـثس ان االمـر كـذلك ي نـتمكن مـن       ملي( 415)والظ قد تصل اس 

كة الربيقــة احلصــول علــى اصــل االتفــاق املــربم بــني الشــركة املدعيــة وشــر    

، وذلك حسـب افـادة السـيد السـفري ان موضـوع االتفـاق       الدولية لتسويق النفط

موجود داخل االراضي الليبيـة وكمـا افادنـا بـان هنـاك تفـاوض بـني كـال مـن          

مــا س التوصــل اس االتفــاق علــى الغــاء القضــايا املرفوعــة   ادارة قضــايا الدولــة و

مليــون ( 200)علـى الدولـة الليبيــة وحتديـد القيمــة االمجاليـة للــديون بقيمـة      

 يورو .

 للبيان التالي: ـ  القضايا الظ مازالف منظورة امام القضاء االيطالي وهي وفقـا  -

   دفــع مبلــز   هوتيــل ضــد الســفارة الليبيــة بضــرورة  الشــركة املدعيــة ايــديا

ــدره  ــود     (1,385,174)وقـ ــع عـــدم وجـ ــأخري مـ ــد التـ ــافة اس فوائـ ــورو باإلضـ يـ

 االدلة مكتوبة من املكاتب املختصة بالسفارة الليبية.

       ــم ــع رقــــ ــهار دفــــ ــة اشــــ ــركة املالكــــ ــي الشــــ ــي وهــــ ــيونال باآلســــ إنرتناشــــ

ــزم    ( 2013/56644ج) (2013/21373) ــا ان تلتـــ ــة رومـــ ــن ملكمـــ ــادر عـــ الصـــ

ــام   ( 245,582)الســـفارة بـــدفع مبلـــز   يـــورو وهـــي ديـــون مرتاكمـــة مـــن العـ

حيــث س التفــاوض مــع هــذه الشــركات وس التوصــل اس لفــيض     ،2013

 من أصل هذه الديون هلذه الشركات. %( 20)بنسبة الدين اس 

يرجع ارتفاع عدد القضايا املرفوعـة بسـبب عـدم الـاذ االجـراءات احلامسـة يف        -

او مــن قبــل الســفارة، حيــث ي تقــم  حــل مشــكلة الــديون ســواء مــن داخــل ليبيــا   

اللجان الظ س إيفادها لإلشراف على اجلرحـى بالـدور الـذي مـن املفـرتض ان      

تقوم به وضياع الكثري من املستندات الدالة على الصـرف والـظ متثـل احلجيـة     

ــل امللحقيــة الصــحية         ــات اصــل هــذه الــديون والتهــاون مــن قب القانونيــة يف اثب
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املقـيمني بالفنـادق ومعاجلـة اوضـاعهم علـى امتـام        بالسفارة مبتابعة اجلرحى

اجـراءات العــودة اس ليبيــا بعـد انتهــاء فــرتة العـالج االمــر الــذي ادى اس تــراكم    

هــذه الــديون والــظ وصــلف اس املاليــني علــى الــرغم مــن حتويــل املبــالز املاليــة     

هلـــؤالء اجلرحـــى لتغطيـــة مصـــروفات العـــالج وعـــدم القيـــام بتســـديد هـــذه         

للفنادق واملستشفيات يف حينها، االمر الـذي ادي الـي ان هـذه اجلهـات      املطالبات

تتخذ اساليب قانونية للمطالبة بهذه الديون كـذلك فـان االهمـال والتقصـري     

مــع املستشــفيات والفنــادق ادى يف النهايــة اس ان تتخــذها هــذه اجلهــات الســند    

 القانوني للمطالبة .

د مع عدد اثـنني ملـاميني للرتافـع عـن     لوحظ قيام ادارة قضايا الدولة بالتعاق -

ــداول هــذه القضــايا         ــة ومــن خــالل مراجعــة القضــايا ومراحــل ت ــة الليبي الدول

يالحــظ عــدم قيــام هــؤالء احملــامني بتنفيــذ احكــام التعاقــد وفقــا ملــا تقتضــي           

 طبيعة العقد معهم وغياب دور ادارة قضايا الدولة.

 السفارة الليبية بالفاتيكان
ي احلالي بإحالـة شـهائد الـدفع األخـري للمراقـب املـالي السـابق        قيام املراقب املال -

بــالرغم مــن عــدم تســليم االخــري مــا بعهدتــه واخــالء طرفــه باملخالفــة للقــانون   

 املالي للدولة والتعميمات الواردة من وزارة اخلارجية.

ــالي      - ــب املـ ــي للمراقـ ــفر الدبلوماسـ ــواز السـ ــد جـ ــال، بتجديـ ــائم باألعمـ ــام القـ قيـ

باملخالفـــة   م،24/11/2020حتـــى  ،م10/11/2015، اعتبـــارـا مـــن  الســـابق وعائلتـــه 

بشــــأن العمــــل السياســــي   م،2001لســــنة ( 2)للقــــانون رقــــم  (73 – 67) للمــــواد

 والقنصلي وتعميمات وزارة اخلارجية بهذا الشأن.

عدم قيام القائم باألعمـال السـابق بتسـليم اجلهـاز السـري )الشـفرة( واخلزنـة         -

 باملخالفــــة ،بالســــفارة للقــــائم باألعمــــال احلــــالياخلاصــــة بامللفــــات الســــرية 

 .والقنصلي السياسي العمل بشأن ،م2001 لسنة( 2) رقم للقانون

 – 2014)ان مســتندات الصــرف اخلاصــة بالســفارة عــن الســنوات املاليــة        تــبني -

 .وي يتم العثور عليها مبكاتب السفارةغري موجودة،  ،م(2016 – 2015

بــإخراج مســتندات الصــرف مــن مقــر الســفارة دون   قيــام املراقــب املــالي الســابق   -

إذن مــن الســفري، وأفــاد بأنــه احــال هــذه املســتندات مــع امتعتــه اخلاصــة، االمــر    

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن يف  (193)الــذي يعــد خمالفــاـ  للمــادة 

ــة          ــه ايـ ــدم تقدميـ ــن عـ ــاـل عـ ــها، فضـ ــة ونقلـ ــتندات ذات القيمـ ــظ املسـ ــأن حفـ شـ

عـدم اسـتالمها مـن وزارتـي املاليـة      تـبني  يامـه بإرسـاهلا، كمـا    مستندات تفيـد ق 

ـــواد        ــالي يتحمــل مســؤوليتها وفــق املــــــــــــ ــالي فــإن املراقــب امل واخلارجيــة، وبالت

 .من الئحة امليزانية واملخازن (45، 37)
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 بلغــف مجلــة مــن املصــروفات الــظ متــف خصــمـا مــن احلســاب اجلــاري للســفارة -

ــاير   ــن ينـــ ــن الفـــــرتة مـــ ــو    ،م2015عـــ ــهر يوليـــ ــة شـــ ــى نهايـــ ــو  م،2017حتـــ  ـــ

 يورو. (2,136,112)

ــم   - ــاري   (20328)مبوجـــب الصـــك رقـ ــم  م،09/12/2015بتـ  (20342) والصـــك رقـ

ــاري   ــة    م،10/12/2015بتـــ ــة بقيمـــ ــرف مبـــــالز ماليـــ  يـــــورو، (50,000) س صـــ

يـــورو، للمـــدعو )ع ا(، حيـــثس افـــاد املراقـــب املـــالي بأنهـــا متثـــل مرتبـــات   (83,664)

إال أن املعـــين لـــيس مـــن ضـــمن الكـــادر الـــوظيفي للســـفارة ممـــا يعـــد    للمعـــين،

 تصرفـا يف املال العام باجملان.

، س م02/12/2015بتــاري  ( 20324(،)20323(،)20321)مبوجــب الصــكوك أرقــام   -

للمدعو )ن م(، علمـا بانـه لـيس مـن      يورو،( 65,000)صرف مبالز مالية بقيمة 

ملبـالز حبسـاب جـاري باسـم املعـين فـتح       مـوظفي السـفارة، حيـثس س إيـداع هـذه ا     

ــاري        ــالي بتـ ــب املـ ــن املراقـ ــادر عـ ــاب صـ ــب كتـ ــبني  م23/11/2015مبوجـ وي يتـ

تســجيل ســجالت الصــادر للســفارة ممــا يعــد التصــرف يف املــال العــام باجملــان        

 واستخدام السلطات الوظيفية لنفع الغري والضرر باملال العام.

إصــدار عــدد مــن الصــكوك املصــرفية باســم املراقــب املــالي  ــاوزت يف جمملــها   -

، م23/05/2016، حتــى م01/12/2015ألــف يــورو، خــالل الفــرتة مــن    ( 167)مبلــز 

باإلضــافة إس مجلــة مــن الصــكوك األخــرى الــظ يــتم اصــدارها باســم الســفارة  

 ويتم سحبها مبعرفة املعين.

س صــرف مبــالز ماليــة  ( 20327) (،20326)(، 20325)مبوجــب الصــكوك ارقــام   -

للقـائم باألعمـال، ي يتـبني السـند      م،02/12/2015يورو، بتاري   (25,800)بواقع 

 يف صرف هذه املبالز.

، اخلاصـــة م2015لســنة   (7)مــن خــالل االطـــالع علــى اســتمارة مرتبـــات شــهر       -

يف حـني تـبني أن   ( 11)باملراقب املـالي تـبني صـرف مرتبـات املعـين علـى الدرجـة        

عـالوات، وذلـك مـن خـالل شـهادة الـدفع       ( 3)املعين درجته الوظيفية التاسـعة و 

ــين يف   ــري للمعــ ــى ترقيــــة      م،20/09/2011االخــ ــول املعــــين علــ وي يتــــبني حصــ

 وظيفية أخري بعد ذلك مما يشكل صرف مرتباته بالزيادة، بدون وجه حـق.
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 قطاع العدل الفصل الثامن: 

 وزارة العدل
 -الرقابة الداخلية: 

دم اعتمـاد املـالك الـوظيفي لـوزارة العـدل وفـق مـا يقضـي بـه أحكـام القـانون            ع -

 بشأن عالقات العمل. م،2010لسنة ( 12)رقم 

ضــعف أداء املراقــب املــال العــام ومســاعديه يف االلتــزام باختصاصــاته املنصــوص   -

مـن الئحـة امليزانيـة    ( 24) مـن القـانون املـالي للدولـة واملـادة      (18)عليها يف املادة 

حلســـابات واملخـــازن بشـــأن املتابعـــة واإلشـــراف علـــى القســـم املـــالي واملخـــازن  وا

جــان وصــرف لباإلضــافة إس متــتعهم بالعديــد مــن املزايــا مثــل االشــرتاك يف ال  

 (4)املكافآت والعمـل اإلضـايف واسـتالم كـروت الـدفع املسـبق باملخالفـة للمـادة         

عمـــل املـــراقبني  ، بشـــأن تنظـــيمم 2015لســـنة ( 8)مـــن قـــرار وزيـــر املاليـــة رقـــم 

املـــالني ومســـاعديهم، فضـــاـل علـــى أن ذلـــك ســـيؤثر علـــى اســـتقالليتهم وبـــدل   

 العناية املهنية يف الرقابة على املال العام .

ــف وعــدم          - ــى عــالوة الســفر واملبي ــالز املصــروفة كســلف عل انعــدام متابعــة املب

مـن  ( 9)تسوية العديد من هـذه السـلف لسـنوات سـابقة، باملخالفـة لـن  املـادة        

 م.2007لسنة  (751)رقم  قرار اللجنة الشعبية العامة

التوســع يف اســتخدام العهـــد املاليــة يف عمليـــات الصــرف عوضــــا عــن إجـــراءات       -

الصـرف املعتــادة وهــو مــا يكشــف عـن خلــل يف اســتخدام األمــوال العامــة، فضــاـل   

عـن عـدم التقيـد بتسـوية بعضـها مبجــرد انتهـاء الغـرض منهـا يف نهايـة الســنة          

 املالية.

صرف مكافآت مالية ألشخاص ليس هلم عالقة وظيفيـة بـوزارة العـدل، وس      -

حتميلــها علــى البــاب االول والثــاني مببــالز كــبرية ســببف عبــئ علــى ميزانيــة    

 ل على العشوائية يف الصرف وعدم احلرص على املال العاميدالوزارة مما 

ــا       - ــرف دون الــ ــدميها للصــ ــة لتقــ ــدة القانونيــ ــة املــ ــكوك املعلقــ ــاوز الصــ ذ  ــ

مــن الئحــة امليزانيــة    (118)اإلجــراءات القانونيــة ملعاجلتهــا باملخالفــة للمــادة     

 واحلسابات واملخازن.

إغفال ختم أذونات الصرف واملستندات املؤيـدة هلـا مبـا يفيـد الصـرف مـع بيـان         -

مــن الئحــة امليزانيــة  ( 105)التــاري  وتوقيــع الصــرف كمــا نصــف عليــه املــادة     

 واحلسابات واملخازن.
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برتتيـب التزامـات علـى الـوزارة دون الرجـوع إس املراقـب املـالي ممـا         القيام  -

مــن قــانون النظــام املــالي للدولــة، األمــر الــذي   ( 20)ألحكــام املــادة  يعــد خمالفـــا

 نتج عنه الصرف بالتجاوز على بعض بنود امليزانية  

قصور مكتب املراجعـة الداخليـة يف القيـام باملهـام املناطـة بـه علـى أكمـل وجـه           -

ــث  ــاجئ     حيـ ــرد املفـ ــراء اجلـ ــد إس أجـ ــومي دون ان ميتـ ــل اليـ ــى العمـ ــر علـ اقتصـ

للخزينــة واملخــازن لالسرتشــاد بهــا يف الــاذ القــرارات املناســبة باإلضــافة اس      

 عداد التقارير الدورية.إعدم ختم مرفقات اذونات الصرف، فضاـل عن عدم 

ون عــدم القيــام بــاجلرد الفعلــي لألصــول واالكتفــاء بعمليــة احلصــر فقــط د     -

أجــراء املطابقــة بــني اجلــرد الفعلــي واألرصــدة الدفرتيــة بــدفرت أســتاذ املخــازن   

مــــن الئحــــة ( 299)لتحديــــد أوجــــه االخــــتالف أن وجــــدت باملخالفــــة للمــــادة 

 امليزانية واحلسابات املخازن.

ــرد       - ــع اجلـ ــا مـ ــا ومطابقتهـ ــة ملتابعتهـ ــول الثابتـ ــد األصـ ــجل لقيـ ــدم مســـك سـ عـ

 –ســيارات  –عقــارات  –أراضــي )ع مثــل الســنوي حلمايتهــا مــن الســرقة والضــيا 

 معدات(. –أثاث 

الصرف بالتجاوز على بعض بنود امليزانيـة، األمـر الـذي يعـد خمالفـة ألحكـام        -

 من قانون النظام املالي للدولة.( 11)املادة 

، األمر الـذي يعـد خمالفـة ملنشـورات     مصرفيـا حسابـا( 16)احتفاظ الوزارة بعدد  -

 وزارة املالية باخلصوص.

 -موقف تنفيذ امليزانية:      

ســيل  دينــار (542,300,000)بلغــف مجلــة املخصصــات املاليــة عــن الســنة مبلــز     -

دينــــار، يف حــــني بلغــــف مجلــــة املصــــروفات مبلــــز  ( 455,630,237)منــــه مبلــــز 

، وفيمـا يلـي بيـان مقارنـة      دينـار  (5,607,250)بوفر قدره  دينار( 536,692,750)

 -املخصصات باملصروفات: 

 الرصيــــــــــد املصروفـــــــــــات املخصصــــــــات البيـــــــــــــــــــــــان

 4,514,750 520,985,210 525,500,000 الباب األول

 1,092,460 15,707,540 16,800,000 الباب الثاني

 5,607,250 536,692,750 542,300,000 اإلمجالـــــــــــــي

 

 ــاوز املصــروفات الفعليــة للبــاب األول للمبــالز املســيلة مــن وزارة املاليــة وس   -

ي تقــم ي الــذم 31/12/2016تغطيــة العجــز مــن الرصــيد الــدفرتي للحســاب يف  

 الوزارة بإحالته إس حساب اإليراد العام.

حلســـاب اإليـــراد  م31/12/2016عـــدم إحالـــة الرصـــيد الـــدفرتي البـــاب األول يف   -

 د. ل  ( 7,113,238)العام بوزارة املالية والبالغة قيمته 
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املشــكلة بأعضــاء مــن داخــل وخــارج   ت صــرف مكافــآت ماليــة للجنــة التعويضــا   -

ــد عمــل        ــاب األول بن ــى الب ــا عل ــل أشــهر منه ــوزارة س حتمي وأشــهر  اإلضــايف ال

اخــرى علــى البــاب الثــاني بنــد أتعــاب ومكافــآت لغــري العــاملني وصــرف مبــالز       

مستحقة لسنوات سـابقة هلـده املكافـآت علـى نفـس البنـود ممـا يـدل علـى عـدم           

حــرص املراقــب املــالي بالتقيــد علــى حتميــل املصــروفات علــى البنــد املخصــ     

 هلا.

للخـدمات النفطيـة   قيام الوزارة بدعم حسابها لـدى شـركة الشـرارة الذهبيـة      -

س صـــرف دفعـــات لصـــاا    دينـــار واملالحـــظ يف شـــأنه أنـــه    ( 150,000)مببلـــز 

شركة الشرارة الذهبيـة بنـاء علـى كتـاب مـن رئـيس قسـم النقـل واحلركـة          

دير ادارة الشــؤون االداريــة واملاليــة والــذي يطلــب فيــه دعــم احلســاب     ملــموجــه 

ــالرغم مــن وجــود رصــيد       ــدى  دون توضــيح رصــيده او اي مرفقــات ب ــوزارة ل لل

ــام الـــوزارة بصـــرف دفعـــة   دينـــار ، فضـــاـل( 122,478)الشـــركة مببلـــز  عـــن قيـ

، األمـر الـذي يعـد    الربيقة لتسويق الـنفط لشـراء وقـود   مقدمة لصاا شركة 

 .حة امليزانية واحلسابات واملخازنمن الئ  (200)للمادة  خمالفـا

قـة لتسـويق   قيام الوزارة بصرف دفعه اخرى لدعم حسابها لدى شركة الربي  -

يف نهايــة الســنة املاليــة مببلــز   م2017لســنة  (2/12) الــنفط بــإذن الصــرف رقــم 

ــوى      دون( 50,000) ــات سـ ــاب او اي مرفقـ ــيد احلسـ ــح رصـ ــان يوضـ ــود اي بيـ وجـ

 أدبــكتــاب مشــرف احملطــة بطلــب دعــم احلســاب ممــا يــدل علــى عــدم اتبــاع م    

مـــن ( 99)االفصــان للوصــول اس تفاصــيل الصــرف ممـــا يعــد خمالفـــا للمــادة        

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

دينـار لصـاا فنـدق هـارون وذلـك مقابـل تـوفري        ( 12,927)القيام بصرف مبلـز   -

 .نزالء ( 7)اقامة وإعاشة للسادة التابعني ملكتب النائب العام وعددهم 

ــار     - بـــالرغم مـــن وجـــود جلنـــة للمشـــرتيات، إال أن مكتـــب الوكيـــل تـــوس إحضـ

علــى أن العــروض   تحــوير مبكتــب الوكيــل، فضــالـ عــروض لتوريــد وإجــراء ال 

ــاع اإلجــراءات املتبعــة         حتمــل نفــس الشــكل اجلــوهري، باإلضــافة إس عــدم إتب

 بطلب الصيانة واحتياجات مكتب الوكيل.

نقــال  (24)توســع الــوزارة يف شــراء أجهــزة اهلــاتف النقــال، حيــث س شــراء عــدد    -

ــز  ــم       (114,560)مببل ــذي يعــد خمالفــة للمنشــور رق ــار، األمــر ال لســنة ( 1)دين

ــود       الصــادر  م2017 عــن اجمللــس الرئاســي باحلــد مــن اإلنفــاق علــى كافــة البن

علــى قيــام مــدير مكتــب  و نــب مظــاهر الــرتف عنــد شــراء التجهيــزات، فضــالـ 

الوزير باستالم هذه األجهزة وي يـتم اإلفصـان عـن األشـخاص املصـروف هلـم       

مـن الئحــة  ( 265، 216)األمــر الـذي يعــد خمالفـة ألحكـام املــواد     تلـك األجهـزة،  

 امليزانية واحلسابات واملخازن.
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دينـار للصـرف   ( 20,000)دير مكتب الـوزير مببلـز   ملالقيام بصرف عهدة مالية  -

علــى االحتياجــات العاجلــة والضــرورية، تــبني أن أغلــب املصــروفات الــظ متــف     

 ائية وحلوم.من هذه العهدة متثلف يف شراء مواد غذ

القيــام بتحميــل بعــض املصــروفات علــى بنــود غــري خمتصــة حيــث س حتميــل      -

دينــار س صــرفه لتوريــد  هيــزات   ( 123,430)بنــد دعــم جهــات أخــرى مببلــز    

 ملكتب الوزير.

صــدور عــدة قــرارات مــن وزيــر العــدل املفــوض ترتبــف عنهــا صــرف مكافــآت          -

رج الــوزارة ال تــربطهم ماليـة ألفــراد احلمايــة واالســتعانة مبستشـارين مــن خــا  

صلة وظيفية بـوزارة العـدل يف الوقـف الـذي متلـك وزارة العـدل خـربات ميكـن         

االســتعانة بهــا يف اجملــاالت القانونيــة وباإلمكــان تكليــف أفــراد جهــاز الشــرطة     

القضــــائية الــــذي مــــن اختصاصــــهم محايــــة مقــــرات وزارة العــــدل وفروعهــــا  

 والنيابات.

 -: بني اآلتيفح  بند نفقات السفر ت ومن خالل -

       قيام مدير إدارة العالقات والتعـاون الـدولي حبجـز التـذاكر واإلقامـة دون

 وجود تكليفات املهام.

       عــدم اإلفصــان عــن األمســاء احملجــوز هلــا تــذاكر ســفر واالكتفــاء بكتابــة

االسم ثنائي دون وجود أي مسـتند يثبـف شخصـية املسـتفيد مـن التـذكرة       

 مع أمساء العاملني بالوزارة.مما يصعب معه التأكد ومطابقة ذلك 

   .تكرار صرف تذاكر سفر ألشخاص غري موظفني بالوزارة 

 السفر للتذاكر السفر الدولية. تال توجد صور جوازا 

         تبني حجز تذاكر سفر لعـائالت منهـا داخليـة وخارجيـة، األمـر الـذي يعـد

قـانون النظـام    نمـ  (24)تصرف يف املال العام باجملان باملخالفة ألحكام املادة 

 املالي للدولة.  

 املاليــــــــــــــــــة:والسلف  العهـــــــــــــــــــد

عـن عـدم    التأخر يف تسوية بعـض العهـد املاليـة املصـروفة خـالل السـنة، فضـالـ        -

تســـوية بعـــض العهـــد املصـــروفة خـــالل الســـنوات الســـابقة، األمـــر الـــذي يعـــد    

 مليزانية واحلسابات واملخازن.من الئحة ا( 188)خمالفة ألحكام املادة 

ــا          - ــى نفــس الغــرض ومنه صــرف بعــض العهــد للصــرف يف بعــض األحيــان عل

)صرف عهدة ملشـرف املطـب  باإلضـافة إس صـرف عهـدة ملـدير مكتـب الـوزير(         

تــبني أن أغلــب املصــروفات علــى هــاتني العهــدتني متثلــف يف شــراء مــواد غذائيــة 

 وحلوم.

ث أصـبحف ظـاهرة للصـرف النقـدي حيـث      التوسع يف صرف العهد املالية، حي  -

( 96,358)بلغــف مجلــة املصــروفات الــظ متــف مــن عهــدة أمــني اخلزينــة مبلــز     
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دينــار مــن عهــدة رئــيس قســم اخلــدمات دون موافقــة     ( 93,504)دينــار، ومبلــز  

 وكيل وزارة املالية عليها.

دينار لكـل عهـدة دون وجـود موافقـة وكيـل      ( 10,000)صرف عدة عهد مببلز   -

 (1)ملالية عليها، األمر الذي يعد خمالفـة ملنشـور اجمللـس الرئاسـي رقـم      وزارة ا

 م.2017لسنة 

ــف،       - ــى حســاب عــالوة املبي حيــث بلغــف   التــأخر يف تســوية الســلف املصــروفة عل

دينـار  ( 123,763)مبلـز  م 31/12/2017حتـى تـاري     قيمة السـلف الـظ ي تسـوى   

 .سلفة (35)لعدد 

 مشروعات وزارة العدل  

تابع الديوان كافة املشاريع الظ قامف الوزارة بإبرامها يف السـابق تـبني لـه االتـي:     

- 

 مشروعات ملاكم ونيابات ومقرات ادارية منتهية وعليها التزام: -

عدد 

 العقود

 إمجالي قيم العقود

حتى صروفة املبالز امل

31/12/2016 

 باقي االلتزام

نسبة االجناز 

 املالية

 %50اكرت من   6,361,28  6,866,300 13,227,587 34

 

 مشروعات ملاكم ونيابات ومقرات ادارية متوقفة: -

عدد 

 العقود

 إمجالي قيم العقود

املبالز املسددة حتى 

31/12/2016 

 باقي االلتزام

نسبة االجناز 

 املالية

 %17اكرت من  38,425,038  7,163,742  45,588,780 49

 

ومقــرات إداريــة للشــرطة القضــائية  مشــروعات مؤسســات االصــالن والتأهيــل   -

 املنتهية وعليها التزام:

عدد 

 العقود

 إمجالي قيم العقود

املبالز املسددة حتى 

31/12/2016 

 باقي االلتزام

نسبة االجناز 

 املالية

 %60أكثر من   3,304,037  4,582,602  7,886,639 20

 

إداريـــة للشـــرطة املشـــروعات املتوقفـــة ملؤسســـات االصـــالن والتأهيـــل ومقـــرات  -

 :القضائية

عدد 

 العقود

 إمجالي قيم العقود

املبالز املسددة حتى 

31/12/2016 

 باقي االلتزام

نسبة االجناز 

 املالية

 %10أكثر من  18,750,295  4,868,732 23,619,029 26

 

 بيان بالعقود اخلاصة باملشروعات املتوقفة كانف كاآلتي: -

 عدد 

 العقود

 إمجالي قيم

 العقود 

 املبالز املسددة حتى 

 31/12/2016 

 باقي االلتزام

75 69,207,807  12,032,474  57,175,333  
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 -يعزي اسباب توقف هذه املشاريع لعدة اسباب اهمها:  -

       ــفات ــداد املواصـ ــاريع واعـ ــذه املشـ ــبقة هلـ ــة املسـ ــات الفنيـ ــور يف الدراسـ القصـ

والكميــات ومقايســات االعمــال ترتــب عنــه ظهــور اعمــال غــري منظــورة وي    

يــتم احتســابها مــن ضــمن اعمــال العقــد االمــر الــذي يتطلــب اعــداد مالحــق   

 لتضمني هذه االعمال مبجال اعمال العقد االصلي للمشروع  

 ت املالية الستكمال هذه املشاريع يف ظـل ظهـور اعمـال    عدم وجود املخصصا

اضافية يتطلب توفري خمصصات مالية هلـا ويف اغلبهـا قـيم ماليـة تتجـاوز      

قيم العقد االصلي باإلضافة اس مطالبة بعـض الشـركات املنفـذة بتعـديل     

اسعار تعاقداتها   وتراوحـف نسـب االجنـاز الفنيـة هلـذه املشـاريع بشـكل عـام         

 .%(10)فيما كانف نسب االجناز املالية أقل من  تقريبـا%( 40)يف حدود 

   اســـباب امنيـــة حالـــف دون اســـتكمال بعـــض الشـــركات ألعماهلـــا يف بعـــض

 املواقع والتعدي على معداتها والياتها.

       ادعــاء بعــض املــواطنني ملكيــة بعــض العقــارات وقيــامهم بوضــع اليــد علــى

 هذه املواقع الظ يتم تنفيذ مشاريع عليها.

  القيــام بتســديد بعــض مســتحقات الشــركات املنفــذة واملتعاقــد معهــا     عــدم

 لتنفيذ بعض املشاريع.

ــث        - ــن حيـ ــروعات مـ ــاص باملشـ ــة اخلـ ــر املتابعـ ــداد تقريـ ــح يف اعـ ــور الواضـ القصـ

البيانات املوجودة   فيه من قـيم العقـود واملبـالز املصـروفة وكـذلك االلتزامـات       

 املتبقية واملوقف التنفيذي.

دينـار دون  ( 56,219,904)وعات جديـدة للـوزارة بقيمـة تقـدر     اعداد مقرتن ملشر -

وجــود تقــارير فنيــة توضــح مــدى احلاجــة ملثــل هــذه التعاقــدات يف ظــل توقــف     

اغلــب املشــاريع املتعاقــد عليهــا يف الســابق ووجــود التزامــات ماليــة علــى الــوزارة    

ــة لألعمــال املنجــزة يف       ــار ان النســب الفني ــتم االخــذ يف االعتب  وفــق ذلــك وي ي

السابق ستقل مبرور الوقف ولن يـتم االسـتفادة مـن بعـض املشـاريع وفـق ذلـك        

االمـــر الـــذي ســـيرتتب عنـــه صـــرف مبـــالز ماليـــة كـــبرية هلـــذه املشـــاريع دون  

 .االستفادة منها 

ــام الـــوزارة ب  - عـــداد خطـــة وتصـــور واضـــح يـــتم فيـــه حتديـــد اولويـــات    إعـــدم قيـ

ة االهميــة مــن حيــث  اســتكمال املشــاريع املتعاقــد عليهــا يف الســابق حســب درجــ  

تفعيل عقودها ومنحهـا االولويـة يف تـوفري خمصصـات ماليـة هلـا خاصـة تلـك         

 الظ نسب اجنازها مرتفعة وتتوفر فيها الظروف املثلي الستكماهلا.  

عــدم الــاد الــوزارة السياســات الكفيلــة الــظ تضــمن عــودة الشــركات املنفــذة       -

 مكان آمنة.الستئناف اعماهلا خصوصا للمشاريع   الواقعة يف ا

عــدم قيــام الــوزارة بالــاذ االجــراءات   القانونيــة حيــال العقــود املربمــة منــد            -

متوقفـة( وتطبيــق الشـروط التعاقديــة والئحتـه العقــود    -سـنوات )الـظ ي تبــدأ  

 االدارية خبصوصها.
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القصور الواضح يف الـرد علـى مراسـالت الـديوان مـن قبـل الـوزارة والـظ تصـل            -

ـــا    باإلضــافة اس الرتاخــي يف اســتيفاء املســتندات الالزمــة     اس عــدة شــهور أحيان

   لغرض الدراسة والفح  واملتابعة.

 إدارة قضايا الدولة
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  ومراجعة حسابات اهليئة عن العام 

ــائف الشــــاغرة        - ــان الوظــ ــايا لبيــ ــوظيفي إلدارة القضــ ــالك الــ ــاد املــ ــدم اعتمــ عــ

ــها    ــى أساسـ ــبني علـ ــظ تـ ــغولة الـ ــن     واملشـ ــاب األول مـ ــروفات للبـ ــديرات املصـ تقـ

 امليزانية التسيريية.

املعــالة حبســاب   م 2015عــدم القيــام بإحالــة بــواقي خمصصــات الســنة املاليــة         -

مــن قـانون النظــام   (17)الودائـع إس حسـاب اإليــراد العـام باملخالفــة لـن  املـادة      

 املالي للدولة.

احلصــر فقــط دون  عــدم القيــام بــاجلرد الفعلــي لألصــول واالكتفــاء بعمليــة    -

إجــراء املطابقــة بــني نتــائج اجلــرد الفعلــي واألرصــدة الدفرتيــة لتحديــد أوجــه  

( مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات 299االخــتالف إن وجــدت وفقـــا لــن  املــادة )

 واملخازن.  

ــرد       - ــع اجلـ ــا مـ ــا ومطابقتهـ ــة ملتابعتهـ ــول الثابتـ ــد األصـ ــجل لقيـ ــدم مســـك سـ عـ

ع مثـل اراضـي، عقـارات، سـيارات، أثـاث،      السنوي حلمايتهـا مـن السـرقة والضـيا    

 معدات.

ي يــتم مســك ســجل مســاعد حتليلــي حلســاب الودائــع تــدون بــه مجيــع املبــالز     -

الظ تقيـد باحلسـاب أو الـظ تصـرف منـه وذلـك باملخالفـة ملـا تقضـي بـه أحكـام            

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 165-163)املادتني 

ـــ    - اإلدارة وعــــدم قيامــــه جبميــــع االختصاصـــــات    ضــــعف أداء املراقــــب املــــالي بــ

مـن   (24) من القـانون املـالي للدولـة واملـادة     (20-18)املنصوص عليها يف املادتني 

ــى القســم         ــة واحلســابات واملخــازن بشــأن املتابعــة واإلشــراف عل الئحــة امليزاني

املـــالي واملخـــازن باإلضـــافة إس متتعـــه بالعديـــد مـــن املزايـــا ممـــا يعـــد خمالفـــة  

بشـأن اعتمـاد مدونـة قواعـد سـلوك املراقـب املـالي        م 2013لسـنة   (7)قم للقرار ر

بشـأن تنظـيم عمـل املـراقبني املـاليني      م 2015لسـنة   (8)ومسـاعديه والقـرار رقـم    

 ومساعديهم.

صــرف مكافــآت شــهرية مشلــف أشــخاص ليســوا أعضــاء حتمــل صــفة اهليئــات    -

 .القضائية كما إن من بينهم املراقب املالي

لة احلواالت الواردة ومجلـة املصـروفات الفعليـة يف البـابني     ظهور فرق بني مج -

 بيان التالي يوضح ذلك:الوم، 2016األول والثاني خالل السنة 
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 الرصيد مجلة املصروفات  مجلة احلواالت الواردة الباب

 ( 2,400,457)   42,983,300 40,582,843 الباب األول

 ( (1,351 226,350 224,999 الباب الثاني

 ( 2,401,808)  43,209,650 40,807,842 اإلمجالي
 

ــم   - ــاري   (1/5)مبوجـــب إذن صـــرف رقـ ــز م، 29/5/2016بتـ ــار  (43,556)مببلـ دينـ

مـن قيمـة    %(50)لصاا شركة زلينت للخدمات السياحية بشـأن دفـع قيمـة    

 -االلتزام على اإلدارة حلجز تذاكر وإقامة لوحظ بشأنه: 

 .عدم توقيع الفواتري من املستفيدين 

 .عدم إرفاق صورة من تذاكر السفر 

ــارف يف     - ــوفات املصـــ ــدة املصـــــرفية وفـــــق كشـــ ــة األرصـــ مـــــن خـــــالل مطابقـــ

ومطابقتهــا مــع األرصــدة الدفرتيــة ومــذكرة التســوية لــوحظ  م 31/12/2016

 اآلتي:

 م 2016/ 31/12صيد الظاهر وفق مـذكرة تسـوية حسـاب الودائـع يف     إن الر

دينــار وهــي متثــل صــكوك س إلغاؤهــا مــن البــاب األول مــع   ( 89,717) مببلــز

 العلم إن هذه الصكوك الزالف بالطريق.

      ــك ــهر وذلـ ــتة أشـ ــاوزت سـ ــدة  ـ ــع( ملـ ــاب )الودائـ ــالز يف حسـ ــاظ مببـ االحتفـ

 زانية واحلسابات واملخازن.من الئحة املي (162باملخالفة لن  املادة )

من خالل االطالع على مذكرة تسـوية املصـرف حلسـاب الودائـع فقـد لـوحظ        -

 -اآلتي: 

    غـري مطـابق مـع رصـيد مـذكرة      م 31/12/2016رصيد كشـف املصـرف يف

 تسوية حساب املصرف.

     تنـــاق  رصـــيد املصـــرف دون وجـــود آيـــة حركـــة مدينـــه بكشـــف حســـاب

 دينار. (16,919)املصرف والفارق ميثل مبلز 

          عدم ظهور االيـرادات املقيـدة بالـدفاتر يف كشـف املصـرف رغـم مـرور مـدة

 دينار. (20,000)طويلة على إيداعها والظ بلغف  و 

    صــك بقيمــة إمجاليــة   (20)عــدم متابعــة اإلدارة الصــكوك بــالطريق لعــدد

دينــار وخاصــة مــا يتعلــق منهــا باشــرتاكات صــندوق       ( 1,122,719)قــدرها 

 ي.الضمان االجتماع

 القضايا اخلارجية:

م 2016فيما يلي بيـان قيمـة احلـواالت املاليـة واملصـروفات خـالل السـنة املاليـة          -

 واملالحظات الظاهرة باخلصوص:

 الرصيد املصروفات احلواالت املالية

1,500,000 1,396,550 103,450 
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عــدم وجــود مقــر إلدارة قضــايا الدولــة ومكتــب خــاص بالقســم املــالي مســتقل       -

حلفــــظ املســــتندات املاليــــة املتعلقــــة باحلســــابات اخلارجيــــة والوثــــائق وذلــــك 

 السرية.

ارتفـاع اعـداد الـدعاوى القضـائية وتنـامى حجـم األحكـام الصـادرة ضـد الدولــة           -

 الليبية.

التــــأخر يف لصــــي  مبــــالز حلســــاب القضــــايا اخلارجيــــة وذلــــك لتغطيــــة    -

ايا ومسعــة مصــاريف اتعــاب احملامــاة القضــائية ممــا قــد يــؤثر ســلبـا علــى قضــ     

 الدولة الليبية أمام احملاكم وهيئات التحكيم الدولية.

ــة     - ــنة املاليـ ــالل السـ ــروفة خـ ــة املصـ ــز م 2016إن القيمـ ــار ( 1,396,550)مببلـ دينـ

قضـية مقابـل سـداد رسـوم التحكـيم واتعـاب       ( 11)متثلف يف الصرف علـى عـدد   

نزاعــات ملامــاة يف القضــايا التحكيميــة املقامــة امــام املركــز الــدولي لتســوية  

 االستثمار.

بلغف إمجالي املبالز املصـروفة حلسـاب املنازعـات علـى القضـايا اخلارجيـة مـن         -

( دينــار 8,346,012)بقيمــة إمجاليــة قــدرها  (2016، 2013)بدايــة فــتح احلســاب 

 قضية وذلك وفق اآلتي:( 66)لعدد 

 عدد القضايا السنة املالية

إمجالي القيمة املصروفة 

 بالدينار 

2013 11 2,562,093.623 

2014 31 3,553,874.565 

2015 13 1,013,897.332 

2016 11 1,216,146.829 
 8,346,012.339 اإلمجالي

 

 (9)عدم تسوية السلف على حساب السفر واملبيف وذلك باملخالفـة لـن  املـادة     -

لصــادر عــن اللجنــة بشــأن الئحــة املبيــف وام 2007لســنة ( 751)مــن القــرار رقــم 

 العامة.الشعبية 

صــرف مكافــآت ماليــة للســادة رئــيس وأعضــاء ومــوظفي إدارة القضــايا شــهريـا   -

( 600)بقيمــة ماليــة قــدرها   م 26/5/2016وحتــى م 1/1/2016عــن الفــرتة مــن   

م 2015لسـنة   (26)دينار وذلك وفق قـرار صـادر مـن رئـيس إدارة القضـايا رقـم       

 -ومن خالل الفح  تبني اآلتي: 

    القضــايا اخلارجيـــة وس حتميلــها علـــى بنـــد   صــرف مكافـــآت علــى حســـاب

 مكافآت لغري العاملني الباب الثاني يف حني أن األعضاء موظفني باجلهة.

   تضــخم ســداد اتعــاب احملــامني باخلــارج وهيئــات التحكــيم الدوليــة، والبيــان

 التالي يوضح القيمة املصروفة:
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 اسم القضية

مكان 

 النزاع

 البيان

رقم 

 اإلذن

القيمة 

لييب بالدينار ال

 )الصايف(

القيمة 

بالعملة 

 الصعبة

شركة سرتابا  

 النمساوية

 واشنطن

سداد رسوم التحكيم 

 أمام املركز الدولي
9/7 104,144 75,000 

 فرنسا مطار سبها الدولي

سداد رسوم التحكيم 

 غرفة التجارة الدولية
38/6 206,050 150,000 

مطار طرابلس 

 الدولي

 فرنسا
سداد رسوم التحكيم 

 التجارة الدوليةغرفة 
37/6 223,220 162,500 

 فرنسا الطائرة الرئاسية
سداد اتعاب مكتب 

 ةسكوبر للمحاما
36/6 95,927 61,966 

شركة سرتابا  

 النمساوية

 فرنسا
سداد اتعاب مكتب 

 كري  ماليف
35/6 145,791 105,784 

 فرنسا مطار سبها الدولي
سداد اتعاب مكتب 

 كري  ماليف
34/6 38,550 27,966 

شركة شنهان 

 للهندسة

 لندن

سداد اتعاب مكتب 

 افريتشد
33/6 8,095 4,138 

 مصر شركة اخلرايف

سداد اتعاب مكتب 

 السيدة حفيظة
32/6 137,820 100,000 

مطار طرابلس 

 الدولي

 فرنسا

سداد اتعاب مكتب 

 كري  ماليف
31/6 188,922 137,081 

Z9y2b 14,822 28,964 30/6 ملمد بن شعبان لندن 
شركة اولني 

 القربصية
 فرنسا

سداد اتعاب مكتب عبد 

 الرزاق بالو
29/6 38,660 25,000 

 

من خالل االطالع على ملضر جرد السـيارات ومقارنتـه مـع كشـوفات القـوة       -

 (80)مجيــع منــاطق ليبيــا منهــا   يفســيارة  (90)العموميــة لــإلدارة والــظ متثــل  

سيارات خارج اإلدارة متثـل مـا    (10)سيارة ال زالف موجودة تابعة لإلدارة وعدد 

 ، كما لوحظ بشأنها:من القوة العمومية%( 8)نسبته 

  وتكلفتها.عدم مسك سجل السيارات وعدم تضمني بيان السيارات 

         سوء حفظ امللفات واملسـتندات املاليـة، األمـر الـذي يتسـبب يف ضـعف أحكـام

 .الرقابة عليها

      عدم الاد اإلجراءات القانونية بشأن السـيارات اململوكـة لـإلدارة يف عهـدة

 اشخاص انقطعف عالقتهم الوظيفية باإلدارة.

ــة علـــى         - ــظ تكفـــل احملافظـ ــة واألمـــان الـ ــة إس وســـائل احلمايـ ــار اخلزينـ افتقـ

ــادة   ــن  املــ ــة لــ ــا باملخالفــ ــابات    (47)ملتوياتهــ ــة واحلســ ــة امليزانيــ مــــن الئحــ

 واملخازن.

مــن الئحــة   (81)مســك دفــرت يوميــة الصــندوق باملخالفــة لــن  املــادة      ي يــتم -

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

 عدم وجود مكتب مستقل ألمني اخلزينة. -

-292-182)عدم القيام باجلرد املفاجئ للخزينة وذلـك باملخالفـة ألحكـام املـواد      -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (293
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فروقات ناشئة عن االختالف بني اجلـرد الفعلـي والـدفرتي     ي يتبني وجود أي -

 وذلك لعدم وجود بطاقات صنف ملعرفة الوارد والصادر من البضاعة.

ــات املخـــزن وذلـــك          - ــة الالزمـــة حملتويـ ــائل احملافظـــة واحلمايـ ــدم تـــوفر وسـ عـ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (220باملخالفة ألحكام املادة )

-309)األصـناف الراكـدة يف املخـزن وذلـك باملخالفـة للمـواد        عدم التصرف يف -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 310-311

عــدم وجــود التهويــة املناســبة بــاملخزن األمــر الــذي يــؤدى إس إتــالف األصــناف    -

 نتيجة الرطوبة.

ــه إجــراء          - ــتم مــن خالل ــة وإدارة املخــازن ي عــدم وجــود تنســيق بــني اإلدارة املالي

املطابقــة الدوريــة لألرصــدة الدفرتيــة للمــواد املخزنــة ومبــا ميكــن مــن حتديــد 

 الفروقات وإجراء التسويات بشأنها يف وقف قريب.

 عدم االهتمام بإجراء اجلرد اجلزئي والشامل للمخزن. -

 مركز اخلربة القضائية والبحوث 
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  ومراجعة حسابات املركز عن العام 

-2013)م إحالــة احلســاب اخلتــامي اخلــاص بــاملركز عــن الســنوات املاليــة     عــد -

ــادة    2014-2015-2016 ــة للمـــ ــة باملخالفـــ ــانون  ( 23)م( إس وزارة املاليـــ ــن قـــ مـــ

 النظام املالي للدولة.

عدم ختم أذونات الصرف واملسـتندات املرفقـة خبـتم يفيـد الصـرف مـع توقيـع         -

 مليزانية واحلسابات واملخازن.( من الئحة ا105الصراف باملخالفة للمادة )

، 88)عــدم إجــراء اجلــرد املفــاجئ للخزينــة واملخــازن باملخالفــة ألحكــام املــادتني   -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 293

ــرة الكشــط والتغــيري يف ســجل االعتمــاد اخلــاص بالبــابني األول والثــاني         - كث

 ابات واملخازن.( من الئحة امليزانية واحلس20باملخالفة للمادة )

عـــدم وجـــود كـــوادر ماليـــة متخصصـــة بالقســـم املـــالي ممـــا يضـــعف عمليـــات   -

 اإلعداد ويؤثر سلبـا على إحكام الرقابة على املعامالت.

 عدم اعداد تقارير دورية للمصروفات الشهرية بالقسم املالي. -

ــة باملشـــرتيات واملرفقـــة          - ــض الفـــواتري اخلاصـ ــاري  علـــى بعـ ــدم كتابـــة التـ عـ

 ف  بأذونات الصر

 عدم إرفاق التقرير الفين اخلاص لصيانة بعض السيارات. -

 وجود مواد راكدة باملخازن وي يتم التصرف فيها حتى تاري  اعداد التقرير. -



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

499 

 

للبــابني االول م 2016فيمــا يلــي بيــان يوضــح إمجــالي املصــروفات خــالل الســنة   -

 والثاني مقارنة باحلواالت واملالحظات الظاهرة بشأنه:

 الرصيد مجلة املصروفات  احلواالت البيان

 1,288,786 11,265.623 9,976,837 األول
 38,007 438,007 399,999 الثاني

 1,326,793 11,703,630 10,376,836 اإلمجالي
 

 (10)دينــار باملخالفــة للمــادة  ( 1,326,793)وجــود  ــاوز يف الصــرف يصــل إس    -

 من قانون النظام املالي للدولة.

نهايـة السـنة املاليـة واالحتفـاظ بهـا لـدى       يف القيام بتحرير عـدد مـن الصـكوك     -

املراقب املالي دون تسليمها ألصحابها لعدم وجـود سـيولة باحلسـاب أي إصـدار     

 -صكوك بدون رصيد وبيانها كاالتي: 

 قيمة الصك رقم الصك

979597 5000 

979598 85.470 

979602 900 

979605 2415 

979606 2385 

979607 11940 

979608 2343 

979609 1806 

 

عــدم قفــل بعــض العهــد املاليــة املصــروفة خــالل الســنة وذلــك باملخالفــة لــن    -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وهي على النحو التالي:( 188)املادة 

 تاري  االستالم القيمة اسم املستفيد

 م31/8/2016 2000 ا ن  ج

 م30/11/2016 5000 عم ع

 م31/7/2016 5000 ر ع  

 م30/11/2016 10000  هـ ع

 

ــك الــظ انقضــف          - ــع باملخالفــة أو تل ــالز املعــالة يف حســاب الودائ ــة املب عــدم إحال

مــن  (162) مــدتها القانونيــة إس حســاب االيــراد العــام ممــا يعــد خمالفـــا للمــادة  

 (23)الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن وقــرار رئــيس ديــوان احملاســبة رقــم  

بشأن تطبيق بعض الضـوابط علـى احلسـابات املصـرفية للجهـات      م 2015لسنة 

 املمولة من اخلزانة العامة.

عــدم قيــام إدارة املركــز مبســك ســجل خــاص حلســاب األمانــات ميكــن الرجــوع  -

مــن الئحــة   (163)عليــه باملخالفــة للمــادة    إليــه عنــد احلاجــة وأحكــام الرقابــة   

 امليزانية احلسابات واملخازن.
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مــن الئحــة  (47)عــدم وجــود محايــة كافيــة لقســم اخلزينــة باملخالفــة للمــادة  -

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

ــة    (4)وجــود عــدد   - ــار بقيمــة ماليــة قــدرها    (6)دفــاتر وقــود بنــزين فئ  (600)دين

ملغاة مـن قبـل الشـركة وي يـتم إرجاعهـا       دينار ل  شركة الراحلة وهي

 إس الشركة او استبداهلم بدفاتر جديدة.

 دينـار بقيمـة   (6)كوبونـات وقـود لـ  شـركة الشـرارة فئـة        (7)وجود عـدد   -

 دينار ملغاة دون الاذ االجراءات القانونية حياهلا. (42)

بـالتوقيع  عدم مسك دفرت تسليم الصكوك مـن قبـل امـني اخلزينـة واالكتفـاء       -

 على إذن الصرف.

 عدم وضع بطاقات األصناف على األرفف لكل صنف. -

 عدم وجود منظومة الكرتونية تنظم العمل يتم من خالهلا متابعة املخزون. -

ضيق السعة التخزينية مما أدى إس عدم فصل كل صنف علـى األخـر وعـدم     -

 وجود تهوية للمخزن.

رطاسـية ومـواد التنظيـف    دمج األصناف اخلاصة بالطب الشـرعي مبخـزن الق   -

 وسوء حالتها التخزينية.

عــدم إدراج أســم الشــركة أو اجلهــة املــوردة بــدفرت اســتاذ املخــازن واالكتفــاء       -

 بالعدد فقط.

م 2016/ 1/ 4بتــاري   (7/8)عــدم تــدوين البضــاعة املــوردة بــأذن الصــرف رقــم       -

ــاري  ( 6/8)و  ومتمثلــة يف توريــد أثــاث مكــتيب للمركــز بــدفرت     م 1/8/2016بت

 استاذ املخازن واالكتفاء بأذن استالم فقط.

 املعهد العايل للقضاء
 تبني ما يلي: م2016عن العام  املعهدمن خالل فح  ومراجعة حسابات 

ــى القســم         - ــام عل ــالي خــالل ســنة الفحــ  باإلشــراف الت قصــور دور املراقــب امل

ــادة    ــة للمــ ــازن باملخالفــ ــالي واملخــ ــابات    (24)املــ ــة واحلســ ــة امليزانيــ ــن الئحــ مــ

 واملخازن.

باملخالفـة  م 2016التأخر يف إعداد احلساب اخلتامي للمعهد عـن السـنة املاليـة      -

بـالفقرة )د( مـن قـرار    ( 8)مـن قـانون النظـام املـالي للدولـة، واملـادة        (23)للمادة 

لســـنة ( 124)رقـــم  الصـــادر عـــن اللجنــة الشـــعبية العامــة  إعــادة تنظـــيم املعهــد   

الصـادر عـن اجمللـس     (138)وكذلك نفس املادة والفقرة عن القرار رقم م 2006

 م. 2015األعلى للقضاء لسنة 
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عـــدم تـــوفر وســـائل احلمايـــة واألمـــان للخزينـــة مـــن حيـــث األبـــواب والنوافـــذ    -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (52)باملخالفة لن  املادة 

 ملتخصصة ذات الكفاءة العالية ماليـا وإداريـا.افتقار املعهد للعناصر املؤهلة وا -

انفــراد موظــف واحــد جبميــع األعمــال املاليــة واحملاســبية حيــث يقــوم بإعــداد       -

مــن ( 96)املســتندات املاليــة وتســجيلها بالــدفاتر ممــا يعــد خمالفـــا ألحكــام املــادة 

 بشـأن  (4)الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، وبالرغم من وجود القـرار رقـم   

بشــأن إعــادة  م 2006لســنة ( 124)توزيــع العمــل بــني املــوظفني اســتنادـا للقــرار    

 تنظيم املعهد العالي للقضاء.

اغفـــال مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة بـــإجراء اجلـــرد املفـــاجئ للخـــزائن واملخـــازن   -

ــة وشــهرية باملخالفــة للمــادة )      ( مــن الئحــة امليزانيــة   88وأعــداد تقــارير دوري

 واحلسابات واملخازن.

لســـنة  (23تصـــفري احلســـابات باملعهـــد وفـــق قـــرار رئـــيس الـــديوان رقـــم ) عــدم  -

بشأن تطبيق بعض اإلجـراءات الرقابيـة علـى حسـابات اجلهـات املمولـة       م 2015

 من اخلزانة العامة.

عدم ختم املستندات املؤيدة لعمليـة الصـرف خبـتم يفيـد الصـرف تفاديــا لعـدم         -

 يزانية واحلسابات واملخازن.من الئحة امل( 105)تكرارها باملخالفة للمادة 

اغفـــال إدارة املعهـــد مســـك بعـــض الســـجالت وهـــي )ســـجل االلتزامـــات، ســـجل   -

 األصول، سجل استاذ املخازن، سجل املوردين(.

وجــود مــالك وظيفــي معتمــد منــذ ســنوات ســابقة إال أن إدارة املعهــد ي تقــوم       -

اجلهـات  بأعداد مقرتن جديد وإعادة توزيـع القـوى الوظيفيـة بـه واعتمـاده مـن       

 املختصة حيث تبني من الفح  وجود أمساء انتهف عالقتهم باملعهد.

عــدم وجــود منظومــة لشــؤون العــاملني ومنظومــة للمخــازن لتنظــيم وتســهيل   -

 العمل داخل املعهد.

عـــدم مطابقـــة األرصـــدة بـــدفرت الصـــندوق والكشـــوفات التحليليـــة للمرتبـــات   -

مــن  (81)ة للمـادة  والرتصـيد بقلـم الرصـاص بسـجل دفـرت الصـندوق باملخالفـ       

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

تزايد االنفـاق يف األشـهر األخـرية مـن السـنة بغـرض اسـتنفاد قيمـة احلـواالت           -

ــادة   ــام املــ ــابات  ( 13)بامليزانيــــة باملخالفــــة ألحكــ مــــن الئحــــة امليزانيــــة واحلســ

 واملخازن.

م 2016اليــــة فيمـــا يلـــي بيــــان بـــاحلواالت املاليــــة املصـــروفة خــــالل الســـنة امل       -

 -واملالحظات الظاهرة باخلصوص: 
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 احلواالت البيان

 1,013,895 الباب األول

 116,666 الباب الثاني
 1,130,562 اإلمجالي

 

 (99)ضــعف التعزيــز املســتندي لــبعض أذونــات الصــرف باملخالفــة لــن  املــادة    -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، والبيان التالي يوضح ذلك:

 مالحظات      التاري       القيمة     األذن رقم

 ، وال فاتورة نهائية.أذن استالمال يوجد  م 5/12/2016 10,000 1/12

 تقرير قبل وبعد الصيانة.ال يوجد آمر تكليف، وال  م 13/11/2016 950 2/12

 أذن استالم خمازن  دال يوج- م31/12/2016 1,300 13/12

 م25/2/2014 3,900 10/12

 م25/2/2014 4,11 0 9/12 يوجد تقرير عن املهمة ال

 م25/2/2014 4,11 0 8/12

 

قيـــــام إدارة املعهـــــد بصـــــرف عـــــالوة نـــــدب لـــــبعض املـــــوظفني دون إحالــــــة         -

 م، وبيانها كالتالي:2016خمصصاتهم من وزارة املالية عن السنة املالية 

 الفرتة إمجالي القيمة املصروفة قيمة العالوة   نسبة العالوة البيان

 ( 8( إس )3من شهر ) 12,420 2,070 %25  ع س ب

 ( 8( إس )3من شهر ) 3,888 648 %10 ف ع م

 

رغم مـن إيقـاف   الوجود بعض املوظفني س صرف مرتبـاتهم مـن إدارة املعهـد بـ     -

 -مرتباتهم من وزارة املالية، وبيانها كالتالي: 

 مالحظات              إمجالي املرتبات املصروفة الصفة البيان 

 طعن يف العمر )حكم ملكمة( 12,661 موظف   صم ع ع

 ( 88صندوق االمناء س اإليقاف بقرار رقم ) 15,166 موظف ف ع ب 

 

قيام املعهد خبصم استقطاعات )الضـمان، التضـامن، اجلهـاد( لـبعض املـوظفني       -

بالصــايف للمعهــد املنقــولني مــن مركــز املعلومــات والتوثيــق والــظ س احالتهــا   

ــة يف خصــم االســتقطاعات، دون        بعــد خصــم االســتقطاعات إي وجــود ازدواجي

الـــاذ اإلجـــراءات بشـــأن إجـــراء التســـويات الالزمـــة مـــع اجلهـــات ذات العالقـــة  

 وبيانها كالتالي:

 مالحظات اإلمجالي           االسم

 1,320 من د

 2016استقطاعات عن سنة 

 اجلهاد-التضامن  –ضمان 

 914 من ز
 304 ا ا د

 616 م رم 
 

 م31/12/2016ســاب املرتبــات يف الل االطــالع علــى مــذكرة التســوية حلمــن خــ -

 دينار بالعجز.( 10,746)تبني ظهور الرصيد الدفرتي مببلز وقدره 
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 بعضـها منـذ  وجود صكوك معلقة مرحلة مـن سـنة إس أخـرى مببـالز كـبرية       -

ــادة ) 2010 ــق املـ ــابات واملخـــازن     118م دون تطبيـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ ( مـ

 -وبيانها كالتالي: 

 إمجالي املعلقات البيان

 264,757 الباب األول

 84,890 الباب الثاني

 297,906 الودائع واألمانات

    

وجـود سـلف مصـروفة علـى حسـاب عـالوة السـفر واملبيـف خـالل السـنة املاليــة            -

 -والبيان التالي يوضح ذلك: ي يتم تسويتها م، 2016

 التاري  القيمة رقم األذن التاري  القيمة رقم األذن

 م13/11/2015 2 877 3/12 م2/2/2016 4 320 3/11

 م25/5/2014 4 110 9/12 م2/2/2016 4 320 4/11

 م25/5/2014 4 110 8/12 م2/2/2016 4 110 5/11

 م25/5/2014 3 900 10/12 م13/11/2015 2 877 4/12

 م13/11/2015 2 877 5/12
   

 

س صـرف مبلـز وقـدره    م 25/2/2014( بتـاري   7/12)مبوجب أذن الصرف رقـم   -

بنـاء   )ن ص ي( دينار وذلك مقابـل صـرف عـالوة سـفر ومبيـف للسـيد       ( 4,110)

بشــأن حضــور ومشــاركة يف املــؤمتر الثــاني  م 2014لســنة ( 2)علــى القــرار رقــم 

القضـائية ورؤسـاء إدارات تأهيـل يف الـدول     والعشرين لعمداء ومـديري املعاهـد   

املعنـى ي يسـافر   لكويـف، حيـث لـوحظ مـن خـالل الفحـ  أن       العربية بدولـة ا 

 يــتم إلغــاء الصــك  يكمــا أنــه  م، 31/12/2016وي يســتلم الصــك املعــد بتــاري    

 حتى حينه.

( 1,466,481)وجود االلتزامـات املاليـة القائمـة علـى املعهـد وبلغـف قيمتهـا  ـو          -

 ، والبيان التالي يوضح ذلك:دينار

 القيمة البيان

 631,543 الباب األول
 834,938 الباب الثاني
 1,466,481 اإلمجالي

 

 حيث يتضح بشأنها:

     ــة ــة وجهـ ــة اخلزانـ ــاعي وحصـ ــل اســـتقطاعات الضـــمان االجتمـ عـــدم حتويـ

العمل وظهرت ضمن كشـف االلتزامـات حيـث بلغـف قيمـة االسـتقطاعات       

ــمان       (115,543) ــل الضـ ــن قبـ ــد مـ ــار للمعهـ ــود أخطـ ــن وجـ ــالرغم مـ ــار بـ دينـ

 م. 20/11/2016االجتماعي بتاري  

 ( ألــف دينــار ميثــل مكافــآت ألعضــاء هيئــة التــدريس عــن        433,000مبلــز )

 ( دينار فقط.19,700سنوات سابقة ولقد سدد منها ما قيمته )
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         ــام إدارة املعهــد بإصــدار تكليفــات بشــكل جــزايف دون التأكــد مــن وضــع قي

قـــال كاهـــل إثأرصـــدة احلســـاب، ممـــا أدى إس تـــراكم تلـــك االلتزامـــات و 

 ميزانية املعهد  

سـيارة   (23)بلز عـدد السـيارات التابعـة للمعهـد حسـب كشـف اجلـرد السـنوي          -

 مسروقة بها ملاضر وي ترجع للمعهد، وبيانها كالتالي:( 6)منها 

 رقم اللوحة نوع السيارة

 5 -888759 تويوتا كامري

 5-132990 خيمة فرديةتويوتا 

 5-132991 تويوتا خيمة فردية

 ن– 1378 راكب 14س لكتويوتا هاي

 ن-1457 تويوتا كوسرت

 5-129408 راكب 28نيسان سيفان 

 

ي يقــوم بتســليمها بــرغم مــن  الســابق )إ د(  وجــود ســيارة حبــوزة املراقــب املــالي  -

 قته باملعهد.ن املعين انتهف عالخماطبته من قبل إدارة املعهد علمـا بأ

عـــدم االلتــــزام بتنظـــيم املخــــزن علـــى أســــاس تقســـيم املخــــزون إس أصــــناف      -

 مستدمية وأصناف مستهلكة وأصناف خمردة.

ــة الالزمــة علــى ملتوياتهــا كــأجهزة        - افتقــاره إس وســائل احملافظــة واحلماي

 (220)مكافحــة احلريــق ووســائل التهويــة والنظافــة ممــا يعــد خمالفـــا للمــادة    

 انية واحلسابات واملخازن.من الئحة امليز

املخـزن سـجل املـوردين بالطاقـات الصـنف باملخالفـة        ذعدم وجود سجالت اسـتا  -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 232-231)ألحكام املادتني 

عدم صـالحية املخـزن ومالئمتـه لطبيعـة األصـناف املخزنـة بـه وضـيق سـعته           -

   التخزينية.
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 املستقلةاهليئات الفصل التاسع: 

 املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  ومراجعة حسابات املفوضية عن العام 

قيام املراقب املالي بأعمال تنفيذية ليسف مـن اختصاصـه الـظ حـددتها الئحـة       -

 احلسابات وامليزانية واملخازن  

ــد اال - ز املاليــة باملخالفــة  فــاق خــالل شــهر ديســمرب بقصــد اســتنفاد املبــال      نتزاي

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (17,13)للمادتني 

ــد مــن املعلقــات مبــذكرات تســوية املصــارف تعــود لســن        -  ،2015 ظوجــود العدي

2014   

املفوضــية مــن وزارة املاليــة بنغــازي  باســتمرار ورود مقابــل مرتبــات العــاملني     -

 الرقم الوطين.)احلكومة املؤقتة( دون تطبيق احكام قانون 

 واملالحظات الظاهرة بشأنه:البابني االول والثاني فيما يلي كشف حبواالت   -

 الرصيد املصروفات الفعلية قيمة احلواالت املالية الباب

 8,240 1,271,020  1,279,260 االول 
 90,337 4,372,413  4,462,750 الثاني 

 98,577 5,643,433 5,742,010 االمجالي
 الباب الثاني 

 حتويل من وزارة املالية طرابلس
400,000 

1,804,820 67,524 

ترجيع مبلز مدفوع لدي االمم 

 املتحدة 
1,366,246 

ترجيع مبلز من اللجنة 

 االنتخابية طرابلس
106,100 

 1,872,346 االمجالي
 

ماليــــة دينــــار ميثــــل بــــواقي مبــــالز ( 1,366,246)قيــــام املفوضــــية باســــتخدام مبلــــز  -

ــة       ــة يف تغطيــــ ــواد انتخابيــــ ــراء مــــ ــدوالر لشــــ ــدة بالــــ ــم املتحــــ ــدي االمــــ ــه لــــ مودعــــ

مصـــــروفات البـــــاب الثـــــاني يف حـــــني كـــــان يســـــتوجب حتويـــــل القيمـــــة حلســـــاب   

 االيراد العام.

ــاطق        - ــا باملنــ ــة هلــ ــة التابعــ ــان االنتخابيــ ــة اللجــ ــية مبطالبــ ــام ادارة املفوضــ ــدم قيــ عــ

 البالغة قيمتها  و برتجيع بواقي احلواالت اخلاصة بالباب الثاني و
 دينار.( 274,534) 

املبالغــة يف صــرف مكافــآت املتعــاونني واللجــان االنتخابيــة واحلراســة خصــمـا       -

مــن بنــد مكافــآت لغــري العــاملني )البــاب الثــاني( حيــث بلــز مصــروف هــذا البنــد  

 %(41)مــا نســبته   أيدينــار ( 755,370)خــالل الســنة املاليــة موضــوع الفحــ    
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الباب الثاني ومن خالل الفحـ  لـوحظ الصـرف دون    من إمجالي مصروفات 

 التمرير على منظومة الرقم الوطين:

رقم اذن 

 الصرف

  قيمة االذن

 دينار

 مالحظات

1/6 100,000  
شهر لرئيس وأعضاء اجمللس بواقع ات ملدة  سة آمكاف

 شهريـا5000

 ت اللجنة االنتخابية العزيزيةآمكاف  19,107 3/6

 م7/8/2016افراد احلراسة لشهر  تآمكاف  28,116 41/8

 

مــن الئحــة  (24)إجــازة صــرف مبــالز ماليــة للمراقــب املــالي باملخالفــة للمــادة    -

 امليزانية واحلسابات الظ حتدد اختصاصاته وهي متمثلة يف االتي:

رقم إذن 

 الصرف 

 مالحظات املبلز

 دينار شهريـا 600قيمة بدل املسئولية بواقع  1,800 8/6

 وفق القرارم 2013( لسنة 29رقم ) 600 17/10

29/12 600 
 الصادر عن املفوضية

17/6 2,000 
 قيمة سلف مالية

 قيمة تأجري شقة ملدة سنة 9,000 5/7

39/8 1,000 

مكافأة اعداد التسويات املالية واقفال 

 احلسابات

6/9 750 
 مكافأة االشرتاك يف اعمال اجلرد السنوي

 

صــرف مكافــأة متعــاونني مبكاتــب املنــاطق خصــمـا مــن البــاب الثــاني وحتميــل       -

  -املبالز حلساب دفعات حتف احلساب ومن أمثلة ذلك: 

 مالحظات املستفيد املبلز بالدينار  رقم االذن

45/12 3,204  
 مكافأة ملدة شهرين مكتب اللجنة جبل

46/12 1,745 
 مكافأة ملدة شهرين مكتب اللجنة الكفرة

49/12 1,920 
 مكافأة ملدة شهرين مكتب اللجنة سبها

 

قيــام ادارة املفوضــية بصــرف مســتحقات أجــازه للمتقاعــدين واملنتهــي نــدبهم       -

 خصمـا من الباب الثاني وحتميلها على بند مكافآت لغري العاملني.  

القيام بتحويل مبالز مالية ملكاتب املفوضية وحتميل تلـك املبـالز كمصـروف     -

بنــود ودون توســيط حســابات خــارج امليزانيــة كحســاب مراقبــة   ال ىمباشــر علــ

 ن عدم تعزيز القيود باملستندات املؤيدة للصرف.    عفضال 

صرف سلف مالية على املرتبات لعـدد مـن املـوظفني املصـنفني وغـري املصـنفني        -

الــظ بلغــف قيمتهــا املصــروفة خــالل    دينــار( 7000- 1000)مببــالز تــرتاون بــني  

دينار محلف علـى بنـد مكافـأة لغـري العـاملني       40,000مبلز م 2016السنة املالية 

 .)الباب الثاني( باملخلفة لقواعد تنفيذ امليزانية العامة
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عـــدم وجـــود تقـــارير فنيـــة وأذون اســـتالم اصـــناف باملخـــازن باملخالفـــة للمـــواد   -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 143-244)

 رصدة الدفعات املقدمة بنهاية السنة املالية.اغفال القيام بتسوية وإقفال ا -

لـــوحظ احتفـــاظ ادارة املفوضـــية بـــأكثر مـــن حســـاب مصـــريف لـــذات الغـــرض  -

 باملخالفة لتعميمات ومنشورات وزارة املالية املتعلقة بإدارة حسابات الدولة.

مشــاركة املراقــب املــالي بلجنــة اجلــرد العليــا بصــفة رئــيس باملخالفــة للمــادة     -

احلسابات واملخازن القتصار وظيفتـه علـى االشـراف والرقابـة     من الئحة  (24)

 فقط.

 .لصاا )هـ ط(اجهزة حاسوب ملمول بعهدة ( 6)بعدد  زظهور عج -

 اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور
بقيمــة  م27/08/2017 واملــؤرخ يف (171581)صــرف رقــم   تــبني أنــه مبوجــب إذن  -

دينــار لصــاا هيئــة صــياغة الدســتور خصــما مــن البــاب الثــاني     (15,103,996)

بشـأن لصـي  املبلـز     2017لسـنة   (597)بناء  على قرار اجمللس الرئاسي رقم 

عضــو مــن أعضــاء اهليئــة  (57) مــن بنــد املتفرقــات مقابــل تســوية مرتبــات عــدد 

 39)مــــدة  م30/06/2017 وحتـــى  م01/04/2014 التأسيســـية خـــالل الفـــرتة مـــن    
ف املبلــز بنــاء علــى صـور كشــوفات تــبني أعضــاء اهليئــة وارقــامهم  شـهر( ، صــر 

ــار وعــالوة ســكن   ( 10,830)الوطنيــة واملرتــب األساســي لكــل عضــو بقيمــة      دين

دينـــار لكـــل عضـــو وي يتـــوفر لـــدى  (15,830)دينـــار بإمجـــالي ( 5,000)بقيمـــة 

قــرارات تــبني قيمــة املرتــب املــذكور، وحيــدد املــدة الالزمــة لدفعــه املاليــة وزارة 

خصوصاـ  وان اهليئة املذكورة قد حدد هلا تاري  إلنهاء مهامهـا وال يوجـد لـدى    

 الوزارة اي متديدات باخلصوص.  

ــم    - ــؤرخ يف( 1676)صـــدور تفـــويض للهيئـــة حتـــف رقـ ــم  م08/08/2017 املـ خبصـ

تعـاب ومكافـآت لغـري العـاملني رغـم انهـم       ا( 1) القيمة من الباب الثاني بند رقم

جهة غري ممولة من حسابات اخلزانة العامة وفقا قرار اجمللـس الرئاسـي رقـم    

 بشأن إقرار ترتيبات مالية. 2017لسنة  (5)

اهليئـة التأسيسـية لصـياغة مشـروع الدسـتور      ساب إحالة املبلـز مباشـرة اس حــ    -

 – 830)لبيضــاء( حتــف رقــم  املفتــون باملصــرف التجــاري الــوطين فــرع اجلهــاد )ا  

 م.2017رغم ان اهليئة غري ممولة من الرتتيبات املالية ( 103 – 203

 م1/1/2017عــدم مطابقــة الرصــيد االفتتــاحي الظــاهر بيوميــة البــاب الثالــث يف  -

ــر فــرق بقيمــة    م 31/12/2016مــع رصــيد   ــار يرجــع  ( 23619)حيــث ظه س إدين

 119457حتـف رقـم   م 2016قيام الوزارة بإلغـاء صـك صـادر خـالل السـنة املاليـة       

 بنفس القيمة واظهار االلغاء بأثر رجعي.
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قيام ادارة اخلزانة بوزارة املالية بتسـييل كامـل التفويضـات املاليـة دون األخـذ       -

الـظ ال تـزال يف احلسـابات الفرعيـة      م31/12/2016باالعتبار بواقي االرصـدة يف  

عهدة اجلهات وعدم خصمها من قيمـة التفـويض مـع انهـا تعتـرب احـد مصـادر        ب

مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون   ( 20)متويــل امليزانيــة الالحقــة وفقـــا للمــادة   

 .م 2000لسنة  13رقم 

 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد
 -النفقات التسيريية: 

 البيـــــــان 

 املخصــــ 

 السنوي )املعدل(

 وفقاالعتماد 

 ما هو مفوض

 الرصيــــد املصروفـات الفعلية

 (87,196) 9,287,196 9,200,000 9,200,000 الباب األول

 570,760 729,240 1,300,000 1,300,000 الباب الثاني

   483,564   10,016,436   10,500,000  10,500,000 اإلمجالــــــي

 

 (10)خمصصــات البــاب األول باملخالفــة للمــادة رقــم     علــىالصــرف بالتجــاوز   -

مــن الئحـة امليزانيــة واحلســابات   (113)مـن قــانون النظـام املــالي للدولــة واملـادة    

 واملخازن.

 (13)مبصــروفات ســنوات ســابقة خمالفــة للمــادة  م2017حتميــل الســنة املاليــة  -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

إغفـــال مســـك لـــبعض الســـجالت املاليـــة )ســـجل األصـــول الثابتـــــــــة، ســـجل          -

 االعتمادات املالية، سجل االلتزامات املالية(

التأخر يف إعداد وإحالة تقـارير املصـروفات الـظ لـ  البـاب األول باملخالفـة        -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (25)ألحكام املادة 

احلســابات القدميــة بــإجراء التســويات واملعاجلــات      قصــور اهليئــة عنــد إقفــال    -

 الالزمة  

ــع        - ــدم توزيـ ــى عـ ــك علـ ــة، ناهيـ ــالي باهليئـ ــم املـ ــوظيفي بالقسـ ــادر الـ ــعف الكـ ضـ

 وحتديد االختصاصات لكل موظف.

ــة         - ــا بالئحـ ــارف عليهـ ــايري املتعـ ــس ومعـ ــة لألسـ ــروع امليزانيـ ــاة مشـ ــدم مراعـ عـ

الل تقــديرات بنــود  امليزانيــة واحلســابات واملخــازن والــظ ظهــر بوضــون مــن خــ   

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (9)امليزانية باملخالفة للمادة 

دينــار وي يــتم   179,100بقيمــة  م(2014)وجــود عهــد ماليــة مرحلــة مــن ســنة     -

ــادة       ــام امل مــن الئحــة امليزانيــة    (188)الــاذ اإلجــراءات بشــأنها باملخالفــة ألحك

 واحلسابات واملخازن.
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مركبــة لــدى أشــخاص انتهــف عالقــتهم    (31)ارات عــددها وجــود بعــض الســي  -

 الوظيفية باهليئة دون الاذ اإلجراءات القانونية والظ تلزمهم برتجيعها.

 علوماتاهليئة العامة للم
 تبني اآلتي: م2016من خالل مراجعة حسابات اهليئة عن العام 

القصــور الواضــح يف تطبيــق وتفعيــل وحتــديث القــوانني والتشــريعات املنظمــة    -

ســنة مــن صــدور القــانون   (25)لقطــاع املعلومــات بــالرغم مــن مــرور مــا يقــارب   

بشأن النظام الوطين للمعلومـات والقـرارات ذات العالقـة     م1990لسنة  (4)رقم 

التشــريعات  تعــدد إس  إليــه نتيجــة  امــا يصــبو إس  فــإن عمــل اهليئــة ي يصــل   

 والقرارات الظ أدت اس تشتيف عمل اهليئة.

ضــعف التنســيق بــني اهليئــة ومراكــز املعلومــات والتوثيــق القطاعيــة بــالرغم     -

من ان القرارات ذات العالقة اكدت على ان تكون هـذه املراكـز روافـد اساسـية     

 للهيئة العامة للمعلومات.

بعـض  إس  عمـل اهليئـة  لوحظ اسناد بعـض االختصاصـات األصـيلة   املتعلقـة ب     -

 اجلهات األخرى ومنها:

     م 2012لسـنة   (138)بعض االختصاصات الواردة بقرار جملـس الـوزراء رقـم

 اخلاص بإنشاء مصلحة االحصاء والتعداد.

     ــم ــرار رقـ ــب القـ ــدني مبوجـ ــجل املـ ــف السـ ــنة  (693)تكليـ ــداد م 2008لسـ بإعـ

 حد.وادارة قاعدة بيانات مرجعية لبيانات ملف الرقم الوطين املو

        قيام املؤسسات احلكومية بشـراء تـراخي  برجميـات مـن مصـادر خمتلفـة

 معها كونها اجلهة املختصة. قدون االستعانة باهليئة أو التنسي

عــدم التــزام وزارتــي املاليــة والتخطــيط بتنفيــذ ميزانيــة اهليئــة وخاصــة فيمــا    -

 يتعلق باآلتي:

  لثاني(.ا –لفيض تقديرات اهليئة فيما يتعلق بالبابني )االول 

           تسييل جزء ملـدود جـدا مـن املبـالز املعتمـدة املقـدرة مـن قبـل وزارة املاليـة

وهــو مــا أثــر تــأثريا مباشــرا علــى ســري العمــل وخاصــة فيمــا يتعلــق بالبــاب       

ــاني ادي إس ظهــور التزامــا   ــك الــظ هلــا       تالث ــة خاصــة تل ــى اهليئ قائمــة عل

 عالقة مباشرة بعمل اهليئة )شركات االتصاالت(.

 حوالـة منهـا عـدد    (13)ف ليبيا املركزي بتنفيذ حواالت مالية بعـدد قيام مصر -

ــاب الثـــاني وردت دون وجـــود تبويـــب أو    (1)للبـــاب االول وعـــدد (12) حوالـــة للبـ

تسمية أو ايضان للبند الذي يتم عليه صرف هذه احلوالـة ممـا قـد يرتتـب عـن      

بهـــا بـــاحلواالت  ةذلـــك اســـتغالهلا يف تغطيـــة بعـــض املصـــروفات الـــظ ال عالقـــ 

 الواردة.
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دينـار متثـل    (1,688,472)تسـييله عـن البـابني )االول والتـاني( مببلـز       بلز ما س -

واجلــدول الثـــاني  م، 2016مـــن االعتمــادات املقــدرة لعـــام    %(49.50) همــا نســبت  

 .م 2016يوضح تنفيذ امليزانية للبابني عن عام 

 الباب

االعتمادات املقدرة 

 م 2016بامليزانية 

الت املسيلة احلوا

 م 2016

النسبة 

املسيلة 

 املقدرة

املصروفات 

 م 2016الفعلية 

نسبة الفعلي 

 للمسيل

 %107 1,642,500 %93 1,538,472 1,650,000 االول
 %102 1,152,650 %8.5 149,999 1,760,000 الثاني

 

 ويف هذا الشأن لوحظ االتي:

قيمــة  يليتســإن قيمــة الفــائض يف البــاب األول وفقــا لبيــان اهليئــة ناشــئ عــن     -

قيمة االعتمادات املقدرة حيث بلـز رصـيد الفـائض    إس  مصروفات الباب االول

دينـار مـن    (104,027) دينار يف حني تبني وجود صرف بالتجـاوز مببلـز  ( 7000)

قيمة احلواالت املسيلة عن الباب االول وهو أمر ناشئ عن القـيم املعتمـدة علـى    

ــالي       ــا باإلمجـ ــتم اعتمادهـ ــات يـ ــث أن املرتبـ ــاد وحيـ ــجل االعتمـ ــالي يف سـ االمجـ

 –خصـم تضـامن    –وقيمة احلوالـة بالصـايف دون اسـتقطاعات )خصـم الضـمان      

ــ         ة هــــذه  خصــــم اجلهــــاد ( حيــــث يــــتم إعــــداد اذونــــات صــــرف ســــلبية بقيمــ

 ادارة املوارد بوزارة املالية .إس  االستقطاعات

ــا س    - ــة مـ ــإن قيمـ ــاني فـ ــاب الثـ ــبة للبـ ــل   بالنسـ ــييله ميثـ ــة   %(8.5)تسـ ــن قيمـ مـ

االعتمادات املقدرة وهو ما أثر سلبـا علـى تسـيري هـذا املرفـق اهلـام حيـث ي يـتم        

تغطيـــة العديـــد مـــن البنـــود ذات العالقـــة املباشـــرة بعمـــل اهليئـــة ومثـــال ذلـــك   

)الربيــد، التجهيــزات، التــدريب والبعثــات، مصــروفات ســنوات ســابقة( وخاصــة   

 منها مستحقات شركات )االتصاالت( ذات العالقة بعمل اهليئة.

من خالل االطالع على تقديرات اهليئـة للبـابني )االول والثـاني( وتنسـبيها إس      -

 قيمــة التقــديرات املعتمــدة مــن وزارة املاليــة فقــد لــوحظ لفــيض تقــديرات      

تقريبــا  %( 50) والبــاب الثــاني بنســبة   %( 27)اهليئــة عــن البــاب االول بنســبة    

 وهو ما أثر سلبا عن نتائج اداء اهليئة.

 تقديرات اهليئة الباب

التقديرات املعتمدة 

 من املالية

 التخفيض النسبة املعتمدة

 %27 %73 1,650,000 2,259,400 االول
 %50 %50 1,760,000 3,550,000 الثاني

 

ــن       - ــد مـ ــاني رتـــب العديـ ــاب الثـ ــود البـ ــة بنـ ــة لتغطيـ ــالز الالزمـ ــييل املبـ عـــدم تسـ

االلتزامــات وأدي اس عــدم قــدرة اهليئــة علــى تســيري اعماهلــا املكلفــة بهــا وفــق      

 نظام تأسيسها.

 فرتات طويلة.إس  عدم قيام ادارة اهليئة بتسوية الصكوك املعلقة الظ تعود -
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ميزانيـــة التحـــول مببلـــز ظهـــور رصـــيد مرحـــل مـــن ســـنوات ســـابقة حبســـاب    -

حسـاب  إس  دينار االمر الـذي يـتعني معـه ضـرورة احالـة الرصـيد       (1,454,405)

 وزراه املالية وإقفاله.

ــا   - ــة االلتزامـ ــف مجلـ ــى      تبلغـ ــابقة وحتـ ــنوات سـ ــذ سـ ــة منـ ــى اهليئـ ــة علـ القائمـ

دون الــاذ االجــراءات الالزمــة لتســويتها أو    (1,183,634) مببلــزم 31/12/2016

 احلسبان عند إعداد التقديرات.أخذها يف 

 جملس التخطيط الوطني

تناول تقريـر الـديوان يف السـنة املاضـية أوجـه قصـور جملـس التخطـيط الـوطين          

ــة       ــذراع الفنيـ ــاره الـ ــها باعتبـ ــن أجلـ ــئ مـ ــداف املنشـ ـــا لألهـ ــه وفقـ ــة مهامـ يف ممارسـ

االستشــارية يف منظومــة التخطــيط العليــا بــالرغم مــن مضــي أكثــر مــن ســتون    

علـى تأسـيس اجمللـس مبسـمياته املختلفـة يف السـنوات السـابقة حتـى اسـتقر           عامـا

بهــده التســمية ، كمــا وأن أثــره احلقيقــي يف بنــاء اســرتاتيجيات  بــه احلــال مــؤخرـا

، السـيما يف السـنوات    الدولة ورسم السياسات التنفيذيـة املتعلقـة بهـا مـازال غائبـاـ     

دم االنتبــاه لــدوره وأهميتــه يف األخــرية يف ظــل إهمــال الســلطة التشــريعية لــه وعــ

 توجيه املسار التنفيذي لبناء الدولة والنهوض باجملتمع .

كما خلـ  التقريـر إس جمموعـة مـن مظـاهر القصـور والـظ ال تـزال مسـتمرة          

 على النحو التالي:

علــى جلنــة تســيرييه،  2011اعتمــاد اجمللــس يف تنفيــذ مهامــه منــذ أواخــر العــام  -

 ء حبكم الطبيعة املؤقتة هلرم االدارة يف اجمللس.مما أثر سلبـا على االدا

الفــرا  احلقيقــي للمجلــس مــن العناصــر االداريــة واملاليــة القــادرة علــى ادارة       -

 .شؤون اجمللس وتوظيف طاقاته

املــؤهالت العلميــة لــبعض مســئولي اجمللــس ال تتناســب مــع الوظــائف املســندة      -

 تطلعاته.إليهم والظ يؤمل من خالهلا حتقيق اهداف اجمللس و

ومــن خــالل متابعــة االداء املــالي واإلداري للمجلــس تبينــف مجلــة مــن املالحظــات   

 السلبية نذكر منها:   

ــالي وانفـــراد موظـــف واحـــد بأغلـــب العمليـــات املاليـــة املتعلقـــة     - ضـــعف االداء املـ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (96)باجمللس باملخالفة للمادة 

فــآت للعــاملني بــاجمللس يف صــورة شــهرين مــن قيمــة       التوســع يف صــرف املكا  -

ــان االداء الــذي اســتوجب صــرف مثــل هــذه املكافــآت فضــاـل عــن         املرتــب دون بي

حتميل قيمتها خصما على بند املرتبات االساسية بداـل من أن حتمـل علـى بنـد    

 املكافآت والعمل االضايف باملخالفة ملنشورات وزارة املالية.
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اللجان العاملـة يف بعـض الدراسـات والقيـام بصـرف      التوسع يف صرف مكافآت  -

مكافآت ل  سنوات سابقة وحتمليها على بعـض الدراسـات فضـال عـن عـدم      

 وجود الئحة خاصة او معيار منطي ينظم صرفها.

عدم مسك سجل خاص بااللتزامـات املاليـة لتسـهيل عمليـة املتابعـة أواـل بـأول        -

بشـأن  ( 13)لتنفيذيـة للقـانون رقـم    مـن الالئحـة ا   (18)مما يعد خمالفـا للمادة 

 التخطيط.

 -فيما يلي بيان مقارنة احلواالت املالية واملصروفات الفعلية للمجلس:  -

 الباب احلواالت الواردة املصروفات الفعلية الرصيد

 األول 929,300 1,057,009 (127,709 )

535 100,534 99,999 
 الثاني

 اإلمجالي 1,029,300 1,157,544 (128,244 )

 

 

ــع    - ــرف بواقـ ــاوز يف الصـ ــة     %( 12)التجـ ــة مليزانيـ ــواالت املاليـ ــالي احلـ ــن إمجـ مـ

 من قانون النظام املالي للدولة. (10)اجمللس باملخالفة ألحكام املادة 

دينــار شــهريا بــدون ( 400)لمراقــب املــالي بواقــع لصـرف مكافــأة ماليــة شــهرية   -

مـن  ( 24)وجود خمصصات ماليـة لـه مـن وزارة املاليـة باملخالفـة ألحكـام املـادة        

الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، حيث بلز مـا س صـرفه حتـى شـهر يوليـو      

 دينار. (2,586) و 

عــدم قيــام إدارة اجمللــس بإحالــة الرصــيد الــدفرتي حلســاب الودائــع واألمانــات    -

مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات     ( 162)بعد أن  اوز املدة احملددة وفقـا للمـادة  

 واملخازن.

دينــار  (10,000)بلــز رصــيد الدفعــة املقدمــة علــى احلســاب لفنــدق بــاب البحــر    -

 .31/12/2016حتى  ايتهتسوتتم ي  2013ترجع للسنة املالية 

املرحلـة  م 31/12/2016بلغف مجلة االلتزامات املالية للبـابني األول والثـاني   يف    -

ــدره     ـــا وقــ ــابقة مبلغــ ــنوات ســ ــن ســ ــآت   ( 1,856,996)مــ ــل يف مكافــ ــار تتمثــ دينــ

ومســتحقات إجــازة مــوظفني بــاجمللس وجهــات أخــري، األمــر الــذي يتطلــب         

نافذة وعدم تركها ترحـل مـن سـنة    املعاجلة املالية الالزمة وفق التشريعات ال

 إس أخرى.

عــدم مــنح االجــازات الســنوية للمــوظفني نــتج عنــه التــزام مــالي علــى اجمللــس      -

     دينار.  ( 165,079)مستحق للسداد مقابل بدل االجازة بلغف قيمتها 

ســـيارات مســـلمة ملـــوظفني مـــنقطعني عـــن العمـــل وي يـــتم        (4)وجـــود عـــدد   -

 اسرتجاعها.

ســيارات اجمللــس بســجل األصــول للمحافظــة وإحكــام الرقابــة  إغفــال تســجيل  -

 عليها.
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سـيارة س متليكهـا خـالل    ( 48)عدم حفظ نسخة من مستندات التمليـك لعـدد    -

 م 2016-2014السنوات 

قيــام رئــيس اللجنــة التســيريية املكلــف لفــرتة قصــرية مؤقتــة لتســيري العمــل        -

 مبخاطبة وزارة املواصالت بشأن متليك السيارات.

جــود قــرار متليــك الســيارات صــادرة مــن جملــس التخطــيط حيــث س       عــدم و -

اللـــون أســـود ســـنة  (107913)متليـــك ســـيارة نـــوع باصـــات حتمـــل رقـــم اهليكـــل 

إس املراقــب املــالي املكلــف بــاجمللس ممــا يعــد دينــار  (500)بقيمــة م 2005الصــنع 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (24)خمالفـا للمادة 

دد كـبري مـن السـيارات، بأسـعار رمزيـة مقارنـة بالسـوق ولـنفس         س متليـك عـ   -

األشــخاص يف تلــك الفــرتة األمــر الــذي أدي إس افتقــار اجمللــس للعديــد مــن         

 السيارات ومثال ذلك:  

 الصفة املبلز سنة الصنع نوع السيارة االسم

 أ ت

 1900 2010 اهوندا اليرت

رئيس قسم اخلدمات 

 العامة

 600 2003 راكب 12ميتشي 

 200 2003 فالكيا كرن

 300 2003 مازدا زوم

 1900 2010 هوندا التريا

 كامري م خ م

مدير مكتب املراجعة  440 2010

 2800 2010 سابقـا

 ع ب

 2800 2010 كامري
رئيس قسم احلركة 

 واخلدمات

 400 2004 فولكس نوزن

 م ا ع

 700 2006 شفرولي

 150 2003 زوم موظف خمازن رابع

 150 2003 رومنز

 

 مصلحة التخطيط العمراني
عــدم قيـــام مصــلحة التخطـــيط العمرانــي بإعـــادة حتــديث املخطـــط الـــوطين      -

الطبيعــي طويــل املــدى، وعرضــه علــى اجلهــات املختصــة العتمــاده حيــث كــان  

وبـذلك   2000اس سـنة   1980اخر خمطط وطـين عـن الفـرتة املمتـدة مـن سـنة       

 حتى تارخيه. 2000تضل ليبيا يف فرا  لطيطي من سنة 

ــة مبــا حيقــق سياســات ومؤشــرات        -  عــدم املشــاركة يف إعــداد اخلطــط االمنائي

 وأهداف املخطـط الـوطين العـام واملخططـات االقليميـة والفرعيـة حيـث كـان        

فيمــا خيــ  البنيــة االساســية واالجتماعيــة ونــتج    2008اخــر برنــامج امنــائي  

د جمموعة من املشـروعات العشـوائية ي يراعـي فيهـا االسـتدامة      ذلك وجو عن

 واجلدوى االقتصادية.
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عــدم وضــع اليــة داخــل املؤسســة التخطيطيــة ووضــع سياســة واضــحة تــربط      -

بني إدارة املصلحة والفروع واملكاتب التابع هلا ووضـع اليـة يف تسـهيل اجـراءات     

البنــاء العشــوائي احلصــول علــى تــراخي  البنــاء داخــل املخططــات لتقليــل مــن  

داخــل املخططـــات وخارجهـــا وتفعيـــل اجلهـــات القضـــائية يف حصـــر املخالفـــات  

ام والقـانون املعمـول   البناء ووضع خـط حللـها بالطريقـة الـظ تتمشـي مـع احكـ       

 العشـوائي العمل على تفعيل اخلطة الوطنية للحد من النمـو  به باخلصوص و

 القائم منها وإلزام كافة اجلهات بتنفيذ ما جاء فيها. واحتواء

 اتالدوريـة الالزمـة ملعرفـة مقومـات البلـدي      عدم إجراء الدراسات التخطيطية -

االقتصــــادية واالجتماعيــــة وبلورتهــــا يف منــــوذج لطيطــــي يعكــــس حتقيــــق  

 التنمية املستدامة واملتوازنة.

ة أعضــاء جملــس  ي يقــوم جملــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين بتســمي    -

إدارة مصــلحة التخطــيط العمرانــي ونائبــه وثالثــة اعضــاء وكــذلك تســمية     

مـــن  (5)رئـــيس جلنـــة إدارة مصـــلحة التخطـــيط العمرانـــي وفقــــا لـــن  املـــادة 

القــرار املــذكور أعــاله باملخالفــة والــظ مــن اختصاصــها رســم سياســة العامــة     

ــوائح الــظ تــنظم عمــل املصــلحة وت      عــيني املــدراء  خلطــط املصــلحة واقــرتان الل

 ورؤساء الفروع باملصلحة وتشكيل اللجان حسب ن  املادة.

قيــام رئــيس جلنــة االدارة مبصــلحة التخطــيط العمرانــي باعتمــاد ملاضــر         -

ــة ادارة مبصــلحة التخطــيط العمرانــي ممــا       اللجنــة الفنيــة دون الرجــوع جلن

 لسنة. (3)يعد خمالفـا للقانون رقم 

العمرانـــي بتشـــكيل اللجنـــة  تخطـــيطقيـــام رئـــيس جلنـــة االدارة مبصـــلحة ال  -

( 20)رقــم  القــرارمبوجــب  جلنــة دراســة وتقــيم املخططــات التفصــيلية الفنيــة 

ــنة  ــادة     م،2016لسـ ــن  املـ ـــا لـ ــد خمالفـ ــا يعـ ــن الالئحـــ ( 72)ممـ ــة  ةمـ التنفيذيـ

 للقانون.

ــات     - عـــدم تفعيـــل إدارة التخطـــيط احلضـــري يف توثيـــق التعـــديالت علـــى لوحـ

ــه      املخططــات الــظ تتخــذ مــن اللجنــة    الفنيــة وحتــال اليهــا نســخة مرفــق طي

 صورة بعض املراسالت باخلصوص.

قيــام اللجنـــة الفنيـــة باعتمـــاد بعــض املخططـــات التفصـــيلية لـــبعض املنـــاطق    -

ــث     ــل الثالـــ ــة مشـــــروع اجليـــ ــكانية متجاهلـــ ــاد مشـــــروعات اســـ ــا واعتمـــ بليبيـــ

ــادة     م2001لســنة  (3)مــن القــانون رقــم   ( 26)للمخططــات وباملخالفــة لــن  امل

التنفيذيــة بتشــكيل جلنــة فنيــة تســمي اللجنــة االستشــارية ملراجعــة  والئحتــه

 وتنقيح املخططات قبل اعتمادها.

قيـام اللجنـة الفنيــة مبصـلحة التخطـيط العمرانــي باعتمـاد  معـات ســكنية        -

ــادة   ــة لــــن  املــ ــم   (26)باملخالفــ ــانون رقــ ــن القــ ــنة  (3)مــ ــه  م2001لســ والئحتــ

 .التنفيذية
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التخطــــيط للتنميـــة واجــــراء الدراســــات  عـــدم العمــــل علـــى تطــــوير اســـاليب     -

والبحـــوث الـــظ تســـاهم يف رفـــع مســـتوى التخطـــيط يف ليبيـــا وحـــل املشـــاكل  

 التخطيطية العالقة.

-2000)العقــــد اخلـــاص مبشـــروع اجليـــل الثالـــث للمخططـــات   لـــوحظ علـــى  -

فقـــــط علـــــى حتـــــديث  هرااقتصـــــ)اإلقلـــــيم التخطيطـــــي طـــــرابلس(  م(2025

م( 2000-1980)يــل الثــاني للمخططــات  املخططــات احلضــرية املعتمــدة يف اجل

يشــــــمل حتــــــديث املخططــــــات احلضــــــرية املعتمــــــدة يف اجليــــــل األول  ،و ي

ــات ــال      (1988 – 1968) للمخططــ ــان اجملــ ــد أتــ ــح يف العقــ ــور واضــ ــذا قصــ وهــ

ــق بعــض أهــداف املخططــات       ــل األول لتحقي  لتعاقــدات أخــرى يف نطــاق اجلي

كعقـد   طـيط العمرانـي  بشـأن التخ م 2001( لسـنة  3القانون رقـم )  يف الواردة

الكراســة العمرانيــة واملعماريــة ملركــز مدينـــة طــرابلس الــذي ابــرم بهـــدف        

 . حتديث املدينة

 مصلحة املساحة
 -من خالل متابعة املصلحة تبني للديوان املالحظات التالية: 

عـدم قيــام املصــلحة بإنشـاء فــروع ومكاتــب اخــرى خـارج طــرابلس وفقـــا لــن      -

 م. 1971لسنة ( 56)من قانون رقم  (3)املادة 

من القانون املـالي للدولـة وذلـك بعـدم     ( 105)عدم تقيد املصلحة بأحكام املادة  -

اكتمال توقيعات املخـولني علـى اذونـات الصـرف )أمـني اخلزينـة( فضـاـل عـن         

ــل مســتلم          ــا مــن قب ــتم التوقيــع واخلــتم عليه ــات صــرف ي ي وجــود عــدة اذون

 القيمة بأذن الصرف.

ـــة بإيـــد  - ـــام املصلحــ ــام   قيـــ ــا يف حســـاب البـــاب االول باملخالفـــة ألحكـ اع ايراداتهـ

بإنشــاء  1996لســنة ( 373)مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم  ( 13)املـــــادة 

مصــلحة املســاحة الــظ تــن  علــى "يفــتح للمصــلحة حســاب مصــريف يف أحــد 

 املصارف العاملة يف ليبيا تودع فيها ايراداتها وأمواهلا.

ــاع اســلوب بأقيــام إدارة املصــلحة   - ــ التكليــف املباشــر  تب بعض املعــامالت املاليــة  ب

 .باملخالفة لالئحة العقود االداريةمقابل توريد بعض االحتياجات 

ــادة        - ــات الصــرف باملخالفــة مل ــبعض اذون ــز املســتندي ل ( 100-99)ضــعف التعزي

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

ى مصــرف الواحــة الرئيســي قيــام إدارة املصــلحة بفــتح حســابات مصــرفية لــد -

 من قانون النظام املالي للدولة.( 14)باملخالفة ملادة 
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ــتم الــاذ أي إجــراءات          - ــبني وجــود معلقــات ظهــرت مبــذكرة التســوية ي ي ت

مـن الئحـة امليزانيـة    ( 18)ملعاجلتها من قبـل املصـلحة باملخالفـة ألحكـام املـادة      

 واحلسابات واملخازن.

لودائـع يرجـع تارخيهـا اس سـنوات سـابقة ي      وجود ارصدة حبساب األمانات وا -

ادارة املصـلحة الـاذ كافـة االجـراءات      مـن االمـر الـذي يتطلـب    يتم تسـويتها  

 .االرصدةاالدارية والقانونية لتسوية هذه 

قيــام إدارة املصــلحة بتعليــة االعتمــادات املســتندية حبســاب الودائــع واألمانــات  -

االمــر الــذي يتطلــب مــن إدارة    نتيجــة لعــدم تنفيــذ العقــود املوقعــة مبوجبهــا   

املصلحة ضرورة الاذ االجراءات االدارية والقانونيـة بقفـل هـذه االعتمـادات     

 والعمل على تسويتها.

تأخر إدارة املصلحة يف تنفيذ أغلب عقودها املربمة مما ترتـب عليهـا التزامهـا      -

 مالية وقانونية.

تأخر املصلحة يف الاذ االجراءات الالزمـة حيـال عـدم تنفيـذ شـركة مـاكو        -

الباكستانية اللتزاماتها يف العقد املربم بينهما بشـأن ا ـار مـبين وعـدم دفـع      

   .دينار (270,000)مستحقاتها املالية املرتاكمة  اه املصلحة والظ بلغف 

ــة    - ــراءات القانونيــ ــاذ االجــ ــلحة بالــ ــام إدارة املصــ ــدم قيــ ــرتجاع   عــ ــال اســ حيــ

 السيارات املسلمة ملوظفني انتهف عالقتهم الوظيفية باملصلحة.  
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 الفصل العاشر: قطاع الدفاع

 رة الدفاعوزا
، م2015لســنة ( 19)رقــم  القــانونيــنظم عمــل املســتويات القياديــة بــاجلييف اللــييب  

اهليكـــل التنظيمـــي    م2016لســـنة   (22)رقـــم  جملـــس الـــوزراء  قـــرار  حـــدد  كمـــا 

 (19)ملــادة رقــم ة الــدفاع وتنظــيم جهازهــا اإلداري، حيــث نصــف اوزارواختصاصــات 

بـإدارة املشـرتيات والعقـود    من القرار بعـض االحكـام املتعلقـة    ( 6)، وفقرة (2)فقرة 

مــع وزارة الــدفاع تــبني مــا   خــالل املتابعــةوقــد لــوحظ مــن وبــإدارة الشــؤون املاليــة 

 ـيلي: 

اهليكـــل التنظيمـــي املعتمـــد  املطبـــق فعـــال مـــع اهليكـــل التنظيمـــيعـــدم توافـــق  -

   باملخالفة لقرار جملس الوزراء املشار اليه اعاله. للوزارة

عـــدم إفصـــان التنظـــيم الـــداخلي بوضـــون عـــن اختصاصـــات اإلدارات واألقســـام   -

املختلفــة والعالقــات الواجبــة بينهــا، ممــا أدى إس تضــارب اختصاصــات الــبعض  

ت لفقـد التعـاون املرغـوب    منها فيمـا بينهـا وأتـان الفرصـة يف كـثري مـن احلـاال       

مع بعضها البعض وعلى األخ  تعاون اإلدارات الفنيـة والتجاريـة مـع اإلدارة    

مــن اهليكـل التنظيمــي  ( 25)املاليـة، وعـدم التــزام الـوزارة مبــا نصـف عليــه املـادة      

 املعتمد للوزارة.

 من اهليكل التنظيمـي املعتمـد والـظ تتعلـق     (21)عدم التزام الوزارة بن  املادة  -

ــن     ــوزارة مـ ــات الـ ــأن تـــوفري احتياجـ ــود بشـ ــات إدارة املشـــرتيات والعقـ باختصاصـ

حلـف ملـل جلنـة العطـاءات املنصـوص عليهـا       ، والـظ  السوق احمللي واخلارجي

 اإلدارية.بالئحة العقود 

إغفـال الرجــوع إس وزارة املاليــة وديـوان احملاســبة قبــل إصـدار اللــوائح املنظمــة     -

، حيــث تــبني أن بعــض النصــوص الــواردة بتلــك   بــالوزارةعمــل الشــؤون املاليــة  ل

ــوائح تتعــارض مــع مــا هــو وارد بالتشــريعات ومنهــا مــا س إصــداره يشــوبه           الل

ر الــذي يصــعب ، األمــخاصــة مــا يتعلــق بتحديــد االختصاصــات بعــض العيــوب،

 .  معه حتديد املسئولية

 إدارة املخصصات املالية: ـ

ـــ  ة عمــــل ناجحــــة إلدارة يالحــــظ مــــن اداء وزارة الــــدفاع عــــدم وضــــع رؤيــــة وآليـ

املخصصــات املتاحــة للــوزارة واجلهــات التابعــة هلــا، حيــث خصصــف الدولــة خــالل   

 مليار، وذلك وفق البيان التالي: ـ (21)اخلمس سنوات السابقة ما يقارب من 
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 2017 2016 2015 2014 2013 البيان
 اإلمجالي

 14,754 2,746 1,639 3,162 3,674 3,533 الباب االول

 2,876 170 57 36 1,105 1,508 الثانيالباب 

 1,473 0 0 595 0 878 الباب الثالث

 1,231 296 35 0 0 900 خارج امليزانية

 20,602 3,213 1,999 3,792 4,779 6,819 امجالي املخصصات

 20,983 2,416 1,646 3,923 4,667 7,693 املبالز املسيلة

  

 الكفــاءة وغيــاب املخصصــات إدارة ســوء مــن تعــاني العســكرية املؤسســة زالــف ال -

ــة ــة االســتقرار لفــرض الالزمــة والفاعلي ــة مؤسســات ومحاي  وحــدودها الدول

 املاضية. اخلمس السنوات خالل أموال من هلا خص  مما بالرغم

 يف هلـا  التابعـة  واجلهـات  الـوزارة  خمصصـات  إدارة يف املتبعـة  اآلليـة  توافق عدم -

 األول البــابني املخصصــات يف صــرفالت أوكــل حيــث ،امليزانيــة تنفيــذ إجــراءات

 البـاب  يف بالتصـرف  االحتفـاظ  س حـني  يف العسكرية، احلسابات إلدارة والثاني

 . للوزارة املالي األداء حسن على سلبا يؤثر الذي األمر الدفاع، لوزير الثالث

 نسـبته  مـا  األول للبـاب  اخلمـس  السـنوات  خـالل  العسكرية للمؤسسة خصصف -

 دينـار  مليـون  (14,754) قيمتـه  مـا  يبلـز  والـذي  املخصصـات  إمجالي من (72%)

 الــــدفاع وزارة ملنتســــيب الــــوطين والــــرقم املرتبــــات منظومــــة خمرجــــات وفــــق

 للعــاملني العموميــة للقــوة رصــعن ألــف (205119) لعــدد هلــا التابعــة واجلهــات

ــذا ــى القطــاع به ــة حت ــة الســنة نهاي  ي املرتبــات هــذه حجــم أن إال ،م2017 املالي

 الــدور لغيــاب نتيجــة العســكرية للمؤسســة العــام الوضــع علــى أثرهــا يــنعكس

 به. املناطة ألهدافه وفقا له احلقيقي

 ديوان وزارة الدفاع وإدارة احلسابات العسكرية 

للبــابني االول  والثــاني م، 2017بلــز مــا تــتم لصيصــه لــوزارة الــدفاع خــالل العــام  

دينــار (2,070,593,016)دينــار وبلغــف املصــروفات الفعليــة  ــو    (2,508,070,000)

 وكانف وفق التفصيل االتي: ـ

 الرصيد املصروف املسيل املعتمد الباب

 275,142,639 1,934,427,361 1,965,784,459 2,209,570,000 االول 

 162,334,345 136,165,655 125,000,000 298,500,000 الثاني

 437,476,984 2.070,593,016 2.090,784,459 2,508,070,000 االمجالي

  

 ومن خالل الفح  واملراجعة نورد ما يلي: ـ

الوحـــدات بـــالوزارة خـــالل العـــام والتوســـع يف صـــرف املكافـــأة لـــبعض الكتائـــب  -

، دون وضـــون آليـــة ردينــا ( 47,194,500) حيــث بلـــز مــا س صـــرفه مبلـــز   م2017

الصــرف وعــدم حتديــد قيمــة املكافــأة املســتحقة، فضــاـل علــى  ان تلــك املكافــأة      

 اخدت طابع االستمرارية . 
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يف حسـابات  الزالف إدارة احلسابات العسكرية حتـتفظ بأرصـدة املهايـا املرتـدة       -

 م،2017حيــث بلغــف يف نهايــة العــام    ،وترحيلــها مــن ســنة ألخــرى  البــاب االول 

ــو ــا( 101,417,102)  ـ ــة      ، ردينـ ــراءات الالزمـ ــاذ االجـ ــتعني الـ ــان يـ ــث كـ حيـ

حياهلــا واحالتهــا حلســاب الودائــع واالمانــات متاشــيا مــع نصــوص قــانون املــالي    

للدولة والئحته التنفيذية ،وقد سبق للديوان أن نبه إس ذلـك يف تقـاريره عـن    

 السنوات السابقة.

ــد ماليـــة   - ــمـا مـــن صـــرف عهـ ــد القيافـــة واملال خصـ بـــس واالعاشـــة للكتائـــب  بنـ

ألركــان العامــة ات للعســكرية مباشـرة دون حتويــل تلــك املخصصـ  والوحـدات ا 

 .االختصاصات وفقـا 

احلســابات املصــرفية للكتائــب والوحــدات العســكرية  متابعــة وزارة يف قصــور الــ -

من حيث شرعية وسالمة فتح تلـك احلسـابات ال سـيما    التابعة للجييف اللييب 

والوحـدات قامـف بفـتح حسـابات مصـرفية دون الرجـوع       ان العديد من الكتائـب  

 جهات االختصاص. من ةوأخذ املوافق

قيام مكتـب املراجعـة الداخليـة بإعـداد تقـارير عـن أعمـال مكتـب املراجعـة           عدم -

 الداخلية.

بنــاء  علــى  القيــام بصــرف بــدل اإلعاشــة والتمــوين للوحــدات والكتائــب مباشــرة -

كشـــوفات بـــالقوة العموميـــة للوحـــدة بالكامـــل يف حـــني كـــان يـــتعني اعتمـــاد 

ديد العـدد الفعلـي كمـا أنـه ال يوجـد مـا يفيـد        حلت أوامر القسم الثانيبرنامج 

 صرفها ملستحقيها.  

قيــام بالصــرف علــى مــنح الطلبــة والرســوم الدراســية مــن البــاب االول    التــبني  -

 نـ  علـى تـولي   الـذي   م2015لسـنة   (108)م خالفة قرار جملس الـوزراء رقـ  بامل

فــدين للدراســة  وخصصــات املاليــة اخلاصــة بالطالبــة امل  املوزارة الــدفاع إحالــة  

 ويلها.باخلارج اس التعليم إلمتام اجراءات حت

ــدم  - ــة      العــ ــا يف متابعــ ــاب دورهــ ــتثمار وغيــ ــاج واالســ ــل ادارة االنتــ ــام بتفعيــ قيــ

ــداخل واخلـــارج  اســـتثمارات  ــة   الوقـــوفو الـــوزارة بالـ علـــى املشـــروعات الداخليـ

 قيـــقهــا لألهـــداف الــظ انشـــئف مــن اجلـــها مــن حت    ققيواخلارجيــة ومـــدى حت 

ممــا أثــر ذلــك ســلبا ونــتج عنــه رفــع قضــايا باالســتالء    وتقــديم خــدمات، عوائــد

 عليها.

 خارج امليزانية:

خصـمـا مـن    م(2017م/2016) فيما يلي بيان بالعهـد املاليـة املمنوحـة خـالل السـنتني     

علــى النحــو  دينــار (69,274,510)حســاب البــاب الثــاني والطــوارئ  الــظ بلغــف  ــو   

 :التالي
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 الطوارئ الباب الثاني السنة املالية 

 27,328,000 5,683,800 م2016

 26,262,710 م2017
- 

 27,328,000 41,946,510 اإلمجالي

 

للوحـــدات والكتائـــب نثريـــة عهـــد ام وزيـــر الـــدفاع بإصـــدار قـــرارات صـــرف  يـــق -

العهــــد  حيــــث بلــــز إمجــــالي ،دون الرجــــوع إس رئاســــة االركــــان  العســــكرية

 دينــار،( 69,274,510) مبلــز م،2017نهايــة العــام والغــري مقفلــة حتــى املصــروفة 

 من الئحة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن ومنهـا    ( 188)للمادة مما يعد خمالفـا 

 -على سبيل املثال: 

 ـــــــــةاسم اجلهـ املبلز

 (3087085عهدة غرفة قوة محاية وتأمني طرابلس الكربى )ن/ 500,000

500,000 
 عهدة جهاز قوة املهام اخلاصة

300,000 
 عهدة كتيبة أحرار اجلنوب التابعة ملنطقة سبها العسكرية

 مشاة 22عهدة كتيبة  200,000

 دبابات التابعة للواء السادس مشاة214عهدة كتيبة  325,000

 مشاة 301عهدة للكتيبة 700,000

 

 االعتمادات املستندية

خصــمـا علــى البــاب لعقــود س إبرامهــا تنفيــذـا قيــام بفــتح اعتمــادات مســتندية ال -

إحالتهـا  ي يتـبني  ومبصـرف ليبيـا املركـزي،     (2129)الثالث من احلسـاب رقـم   

ــديوان  ــز امجاليهــا  ــو     لل ــا بل ــار، ب( 58,136,037)للموافقــة عليه املخالفــة دين

ــادة مــن  (2)للفقــرة  ــانون  (24)امل ــم  مــن الق بشــأن إعــادة  ، م2013لســنة ( 19)رق

ــه  تــهتنظــيم ديــوان احملاســبة والئح   ويالحــظ بشــأنها مــا    التنفيذيــة وتعديالت

 .يلي

    عــــدم اخضــــاع احلســــاب املصــــريف املــــذكور العتمــــاد املراقــــب املــــالي رغــــم

 .للوزارةخماطبة الديوان 

        حتـى م2013اغلب االعتمادات لـ  سـنوات سـابقة س ترحيلـها مـن سـنة ، 

 تارخيه وي يتبني الاذ أي اجراءات بشأنها.

 وارئ:ـــــــــالط

 م2016لسـنة  ( 72)خص  لـوزارة الـدفاع مبوجـب قـرار اجمللـس الرئاسـي رقـم         -

ف ليدينـار، سـ   (76,825,000) مبلـز  بشأن وضع ترتيبـات ماليـة طارئـة ومؤقتـه،    

 بصــرف مبلــز   قيــام الــوزارة   اتضــح  ومــن خــالل الفحــ  واملراجعــة     امــلبالك

دينـــار، خصـــما مـــن حســـاب الطـــواري كعهـــد ماليـــة، ي يـــتم         (27,328,000)
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مـــن الئحـــة امليزانيـــة  (188)تســـويتها حتـــى تارخيـــه، باملخالفـــة ألحكـــام املـــادة  

 .واحلسابات واملخازن

 االمنية الرتتيباتجلنة 
وذلـك   ،م2016لسـنة  ( 1)شكلف اللجنـة مبوجـب قـرار رئـيس جملـس الـوزراء رقـم        

من االتفاق السياسي حيث نصـف الفقـرة رقـم     (6)يف امللحق رقم  جاء بناء على ما

منه )يتم تشكيل جلنة مؤقته لتسري تنفيذ الرتتيبات االمنية الظ نـ  عليهـا    (1)

االتفاق( تتولي العمل على وضع الرتتيبات االمنيـة االوليـة لتنفيـذ مـا ورد باملـادة      

 من االتفاق السياسي اللييب. (34)

 املوقف املالي

 (7,200,000)مـــا قيمتـــه  م،2016خصـــ  للجنـــة الرتتيبـــات االمنيـــة خـــالل العـــام 

ــز    ــرفه بلـ ــا س صـ ــار، ومـ ــالل     (7,127,462)دينـ ــن خـ ــرتة ومـ ــن نفـــس الفـ ــار، عـ دينـ

 الفح  واملراجعة نورد ما يلي:

ملــوظفي اللجنــة ومــن غــري مــوظفي    قيــام اللجنــة بالتوســع يف صــرف املكافــآت   -

ــالي   ــف أمجـ ــث بلغـ ــة، حيـ ــا اللجنـ ــرار   (3,171,000) قيمتهـ ــة لقـ ــار، باملخالفـ دينـ

مكافـأة رئـيس واعضـاء اللجنـة وبشـأنها نـورد       اجمللس الرئاسـي لعـدم تضـمينه    

 ما يلي:

 وفقــا لقـرار تشـكيلها    آت عدم اختصاص رئيس اللجنة مبنح مثل هذه املكاف

 .م2016لسنة  (1)رقم 

 يسان اجمللس الرئم ة وضوابط لصرف مثل هذه املكافآتعدم وجود آلي. 

  باملكافآتضعف التعزيز املستندي ألغلب أوجه الصرف اخلاصة . 

العديد من العمليات املاليـة تـتم عـن طريـق السـحب نقـدـا مـن احلسـاب، وذلـك           -

ألغلب املكافآت ومببالز كبرية االمر الـذي يـؤدي لفقـد الرقابـة علـى حركـة       

 الصرف.

عدم االلتزام بتـوفري الـرقم الـوطين لكـل منتسـبيها مـن ضـابط وضـابط صـف           -

 وجنود وغريهم عند القيام بصرف املكافآت.  

شخاص ليس لديهم عالقة باللجنة فضال عـن عـدم حتديـد    ألصرف مكافآت  -

   .مف منهم والسند القانوني ملثل هذه املصروفاتدوبيان االعمال الظ ق

 حساب الطوارئ:

ــة   ــار، مـــن حســـاب الطـــوارئ خـــالل   ( 23)بلـــز مـــا س لصيصـــه للجنـ مليـــون دينـ

 وفق البيان التالي: م(2017م،2016)السنتني املاليتني 
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 الرصيد املصروف املخص  السنة

 329,471.000 14,670,529 15,000,000 م2016

 صفر 8,000,000 8,000,000 م2017

 329,471.000 22,670,529 23,000,000 االمجالي

  

ــات     ومـــن خـــالل الفحـــ   ــفف املالحظـ ــاب تكشـ ــذا احلسـ ــروفات هـ ــة ملصـ واملراجعـ

 التالية:

 م،2016القيام بصرف مكافآت خصمـا من حساب الطـوارئ خـالل السـنة املاليـة      -

لــبعض الوحــدات والكتائــب وي يتــبني وجــود مــا يفيــد اجــراء التســوية ومثــال       

 ذلك ما يلي:

 رقم الصك القيمة رقم القسيمة ت.

1 5/11 200,000.000 514605 

2 1/12 441,500.000 514630 

3 2/12 371,000.000 514631 

4 6/12 149,000.000 514635 

5 7/12 198,000.000 514636 

6 8/12 143,000.000 514637 

 

 

 اخلالصة:

ي تقم جلنة الرتتيبات االمنية بتحقيـق االهـداف الـظ شـكلف مـن أجلـها وهـو         -

املنصـوص عليـه يف االتفـاق السياسـي      (6)ما يعـد خمالفـة ملـا ورد بـامللحق رقـم      

اللــييب، رغــم لصــي  وصــرف امــوال للجنــة اال انــه س التصــرف فيهــا دون       

ــادة       ــا بامل ــق االهــداف املشــار اليه ــى حتقي مــن االتفــاق السياســي    (34)العمــل عل

 اللييب.

كمــا ان جلنــة الرتتيبــات االمنيــة اســتمرت بالعمــل وخصصــف هلــا مبــالز مــن     -

جــود حكومــة الوفــاق الــوطين املشــكلة مــن اجمللــس     ميزانيــة طــوارئ يف ظــل و  

مــن االتفــاق السياســي اللــييب   ( 6)الرئاســي، ممــا يعــد خمالفــة للملحــق رقــم     

ــة باســتكمال         ــات االمني ــة الرتتيب ــى أن تنتهــي اعمــال جلن ــه عل والــظ نصــف في

 تشكيل حكومة الوفاق الوطين.

 لغرف االمنيةا

س الرئاسـي للغـرف االمنيـة    التوسع يف صرف املخصصات املالية من قبل اجملل -

ــه         ــى اوجـ ــة علـ ــام الرقابـ ــوزارة بأحكـ ــوم الـ ــدفاع دون ان تقـ ــالل وزارة الـ ــن خـ مـ

الصــرف وتســوية املبــالز املصــروفة مــا بــني الغــرف واالدارة العامــة للحســابات    

 العسكرية.
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قيــام رؤســاء بعــض الغــرف االمنيــة بصــرف مبــالز كــدعم جلهــات اخــرى ذات    -

ــذي ا    ــر الـ ــتقلة، االمـ ــات مسـ ــك     ميزانيـ ــة تلـ ــى حركـ ــة علـ ــد الرقابـ دى اس فقـ

 املصروفات.

عــدم التــزام العديــد مــن رؤســاء الغــرف االمنيــة بتطبيــق قــانون النظــام املــالي        -

 للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 رئاسة االركان العامة 
 االداء املـــالــــــي:

ــنوات     - ــن الســ ــدفاع عــ ــة اس وزارة الــ ــابات اخلتاميــ ــة احلســ ــدم إحالــ م، 2015) عــ

 من قانون النظام املالي للدولة. (23)للمادة  باملخالفة م(2016

 م،2015صــــروفة عــــن ســــنة العهــــد والســــلف املاليــــة املوتســــوية  عـــدم إقفــــال   -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 188، 187)باملخالفة للمواد 

اوزت  ـــظهـــور صـــكوك معلقـــة مســـحوبة علـــى احلســـاب منـــذ عـــدة ســـنوات    -

 دينـار، وهـي لـ  املعـامالت الـظ ي يـتم االفـراج عنهـا        ( 24,664,709)تهـا  قيم

ــديوان،   ــات   –)ســلف شخصــية   تتمثــل يفمــن ال مســتحقات  –مســتحقات مرتب

 جلهات عامة(.

رئاســة االركــان العامــة واجلهــات  لــوحظ أن االلتزامــات املاليــة القائمــة علــى    -

 .من بيانات  توفروفق ما  دينار، (784,064,275)بلغف  التابعة هلا

أبرمــف خــالل الســنتني  الــظ  عقــود اللــ   املســتنديه لــوحظ أن االعتمــادات  -

 لسـنة  (8) رقـم  على ميزانية الطوارئ مبوجب القـانون  خصمـا م(2013م، 2012)

اســـتثنائها مـــن قـــانون النظـــام املـــالي و ،الصـــادر عـــن اجمللـــس االنتقـــالي م2012

بعضـها نفـذت بالكامـل    كمـا أن  للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، 

وي يــتم صــرف مســتحقات اجلهــات املــوردة وقفــل االعتمــاد        %(100)بنســبة 

مـن  ( 134,130,99)لتعثـر تـوفري بعـض املسـتندات مـن اجلهـة باملخالفـة للمـواد         

 هي كالتالي:الئحة العقود اإلدارية و
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 املورد / نوع التوريد رقم العقد

رقم االعتماد 

 تارخيه

 القيمة

نسبة 

 االجناز

رصيد 

 االعتماد

 شركة امليدان / توريد سيارات 17/2012

35279 

10/7/2012 

5,880,707 

 ينارد
100% 2,932,307 

20/2012 

 شركة فيسكو االيطالية

 توريد معدات خمتلفة

35290 

17/7/2012 

5,345,517 

 دينار

85% 835,110 

25/2012 

 شركة جمموعة النورس

 سيارة الند كروزر 100وريد ت

35287 

11/7/2012 

3,437,000 

 دوالر
90% 343,700 

30/2012 

شركة ريدكو مارين 

 زورق 2توريد عدد  الفرنسية

35381 

13/2/2012 

10,016,400 

 يورو

90% 1,001,640 

42/2012 

 شركة ايروتيك االيطالية

 توريد قطع غيار طائرات

35333 

22/1/2013 

994,766 

 يورو

100% 143,531 

02/2013 

 شركة كريبتو االملانية

 توريد معدات اتصاالت تشفري

35384 

12/8/2013 

140,492 

 ويسريفرنك س

100% 140,492 

 

 جهاز حرس املنشآت النفطية
 تنفيذ امليزانية: ـ

بلغــف االعتمــادات املفــوض بهــا جلهــاز حــرس املنشــآت النفطيــة خــالل الســنة        -

دينــــار للبــــابني األول   (427,467,000) مبلــــز إمجــــالي وقــــدره   م،2017املاليــــة 

والثاني فيمـا بلغـف احلـواالت املاليـة الـواردة حلسـاب اجلهـاز عـن البـابني األول          

 -بيان بدلك:دينار وفيما يلي ( 357,535,745)والثاني مبلز وقدره 

 الرصيد املصروفات الفعلية احلواالت املالية املبلز املعتمد الباب

 1,339,720 344,980,280 340,535,745 406,320,000 األول
 8,289,170 12,857,830 17,000,000 21,147,000 الثاني

 69,628,890 357,838,110 357,535,745 427,467,000 اإلمجالي
 

القيــام بالصــرف بالتجــاوز مــن بعــض بنــود  البــاب االول )املرتبــات االساســية     - -

ــز   ــود ودون      (41,077,946)(حيــث بل ــار وتغطيــة العجــز مــن وفــر بعــض البن دين

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 10)إجراء مناقلة باملخالفة للمادة 

ــول      - ــنوي لألصـــ ــرد الســـ ــإجراء اجلـــ ــاز بـــ ــام اجلهـــ ــدم قيـــ ــة  عـــ  نيالعـــــامنهايـــ

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات    (294-292) لمــوادلباملخالفــة  م(2017م،2016)

 واملخازن.  

ــنوات      - ــاباته للســ ــل حســ ــاز بقفــ ــام إدارة اجلهــ ــدم قيــ  م(2016م 2015م ،2014)عــ

( مــن قــانون النظــام املــالي 23وإحالتهــا جلهــات االختصــاص باملخالفــة للمــادة )

 للدولة .  

خــالل إدارة العمليــات علــى تنفيــذ أيــة بــرامج أو    عــدم قــدرة إدارة اجلهــاز مــن  -

ــدريب ورفــع          ــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة مبــا يضــمن ت خطــط تدريبي

ــالز عــددهم حــوالي    كفــاءة العــدد الكــبري مــن    منتســيب ومــوظفي اجلهــاز والب
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األمر الـذي تعرضـف فيـه احلقـول واملـوانئ النفطيـة للعديـد         موظف،( 19500)

 من عمليات النهب والسطو.

عــدم قيــام املراقــب املــالي بإمســاك ســجل االعتمــادات ألبــواب امليزانيــة وإحالــة       -

 (20)تقارير املصروفات وااليرادات الشـهرية اس وزارة املاليـة باملخالفـة للمـادة     

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

مـن الئحـة    (88-82)عدم القيام بإمسـاك سـجل يوميـة الصـندوق وفقــا للمـواد        -

امليزانيـــة واحلســـابات واملخـــازن، حيـــث س االكتفـــاء بإمســـاك ســـجل املصـــرف 

إلكرتونيا وهذا السجل يظهر املـدفوعات فقـط، وال يظهـر املقبوضـات وبالتـالي      

 عدم إمكانية إظهار الرصيد الدفرتي.

 الشــهرية وإحالتهــا إس إدارة احلســابات بــوزارة املاليــة،  عــدم إعــداد اخلالصــات  -

ــادة    ــام املـ ــه أحكـ ــا تقضـــى بـ ـــا ملـ ــه   ( 23)وفقـ ــة والئحتـ ــالي للدولـ ــانون املـ ــن القـ مـ

 التنفيذية.

( 2015- 2014)عدم التقيـد بإحالـة العقـود الـظ أبرمهـا اجلهـاز خـالل السـنوات          -

إلي ديوان احملاسبة للمراجعـة املسـبقة وفقــا ملـا تقضـي بـه أحكـام القـانون رقـم          

ديـوان احملاسـبة ومـن أمثلـة ذلـك العقـد       بشأن إعادة تنظيم  م،2013لسنة ( 19)

املـربم مـع شـركة الرائـد السـترياد السـيارات وحتديـد         ،م2012لسـنة  ( 39)رقم 

ــة  ــدمات التموينيـ ــد اخلـ ــام     عقـ ــة عـ ــة يف بدايـ ــع شـــركة عـــني الزيانـ ، م2014مـ

 مليون دينار.( 27.2)بقيمة 
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 الفصل احلادي عشر: قطاع الداخلية

 وزارة الداخلية 
ــه دالالت      قــراءة امل ن خــاللمــ ؤشــرات العامــة وحتليــل معــدالت االنفــاق ومــا تعني

االرقام تنفيذـا املخصصات، وما تبني مـن خـالل القـرارات واالجـراءات املتخـذة مـن       

ألهداف الـوزارة والـظ مـن اهمهـا حفـظ       االوزارة واالثر والنتائج ومدي ومالءمته

االمــن واجملــاهرة بــه وإدارة خمصصــات القطــاع وتأهيــل االفــراد وغريهــا ظهــرت      

 من أهمها:الظواهر السلبية العديد من اال رافات وأوجه القصور و

عجــز الــوزارة عــن حتقيــق العدالــة بــني عناصــرها االمنيــة حيــث يــتم صــرف        -

 ون استثناء ودون النظر عن االنضباط.املرتبات لكافة العناصر االمنية د

عجــز الــوزارة عــن ضــبط املؤسســات التابعــة هلــا والســيطرة عليهــا واخضــاعها        -

 وفقـا لقوانني انشائها للعمل مبوجب منظومة أمنية متكاملة.

عجـــز الـــوزارة علـــى إدارة اصـــوهلا ومتابعتهـــا ومحايـــة مقارهـــا وخلـــق بـــرامج    -

 كانيات اللوجستية الكفيلة بذلك.للمحافظة عليها رغم توفر العناصر واالم

عجز الوزارة علي الاد اجراءات حامسة  اه العناصر االمنيـة غـري املنضـوية     -

 حتف ادارتها واالستمرار يف االنفاق عليها.

فيمــا يلــي بيــان مبــا س لصيصــه وتســييله للــوزارة واجلهــات التابعــة هلــا عــن    -

 .م2017السنة املالية 

 املبلز : مليون دينار

 اجلهة

 البـــــــــــــــــاب الثاني البـــــــــــــــــاب األول

 املسيل املفوض املخص  املسيل املفوض املخص 

 14 15 15 927 1,038 1,038 ديوان وزارة الداخلية

 875 891 وزارة الداخلية باملناطق
- 23 20 10 

 .200 .600 .600 14 17 17 جهاز الشرطة السياحية

 .917 2 2 45 54 54 املخدراتجهاز مكافحة 

 5 6 6 300 357 357 مصلحة االحوال املدنية

 5 6 6 351 .450 .450 مركز املعلومات والتوثيق

 3 7 7 139 167 167 مصلحة اجلوزات واجلنسية 

 2 4 4 147 175 175 هيئة السالمة الوطنية

 2 3 3 55 68 68 جهاز املباحث العامة

 .200 .600 .600 .473 .600 .600 مركز البصمة الوراثية

 4 7 7 105 118 118 ادارة مكافحة اهلجرة الغري شرعية

 4 6 6 7 9 9 جهاز قوة العمليات اخلاصة

 1,364 77 80 2,101 2,879 2,895 اإلمجالــــــــــــــــي
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كما خصصف للوزارة وبعض اجلهات التابعة مبوجـب قـرارا جمللـس الرئاسـي      -

 (63)بشـأن وضـع ترتيبـات ماليـة طارئـة ومؤقتـة  ـو         ،م2016لسنة ( 72)رقم 

 مليون دينار، من حساب الطوارئ.

 تنفيذاـ     مليزانية ديوان وزارة الداخلية.بيان باملبالز الظ س إنفاقها فيما يلي  -

 املبلز : مليون دينار

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 1083 869 1129 3914 2116 1427 الباب االول

 15 3 9 154 127 110 الباب الثاني

 36 781 - الباب الثالث
   

 5 632 خارج امليزانية
-    

 21 660 طوارئ
-   31 

 1,129 872 1,138 4,104 3,050 2,829 االمجالي

 927 897 1138 4068 3064 2781 املبالز املسيلة

 

 للمراقــب املــالي للتأكــدالقيــام بــإبرام العقــود وإجــراء التكليفــات دون الرجــوع   -

مـن قـانون النظـام     (20)من وجود التغطية املالية مـن عـدمها باملخالفـة للمـادة     

   املالي للدولة.

باملخالفـــة  االلتـــزام بإقفـــال احلســـابات اخلتاميـــة للـــوزارة يف مواعيـــدها  عـــدم  -

 .قانون النظام املالي للدولة من( 23)ألحكام املادة 

باحلضــور للــوزارة بشــكل ملفــف للنظــر   ســاعديهمواملراقــب املــالي  التــزامعــدم  -

 فيـه مـن مـوظفي     قيـد ويـتم ال  فضـاـل عـن عـدم قيامـه بالقيـد بسـجل االعتمـاد        .

مــــن الئحــــة امليزانيــــة ( 23)باملخالفــــة للمــــادة  مكتــــب املصــــروفات وامليزانيــــة

 .واحلسابات واملخازن

 االداء املـــــالي:

حتــى صــروفات الفعليــة مليزانيــة الــوزارة   فيمــا يلــي بيــان مقارنــة االعتمــادات بامل   

 م.31/12/2017

 املسيل التفويضات الصادرة االعتماد بعد التعديل بيـــــــان

 926,882,874 1,037,550,000 1,037,550,000 الباب األول

 14,000,000 15,000,000 15,000,000 الباب الثاني

 الداخلية باملناطق

 10,009,707 20,008,011 22,550,000 الباب األول

 18,191,539 874,740,751 891,000,000 الباب الثاني

 

الصرف بالتجاوز على العديد من بنود الباب االول مما يعد خمالفـة صـرحية    -

 من قانون النظام املالي للدولة، وفيما يلي بيان لذلك: ـ (10)للمادة 
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خصـمـا علـى بعـ  بنـود      م،2017لوحظ ارتفاع نسبة الصرف يف شـهر ديسـمرب    -

، وذلــك بقصــد اســتنفاد املخصصــات،  االعاشــة واملالبــس والقيافــة البــاب االول، 

وهـو مـا يعـد خروجــا      علـى التـوالي  %( 48%، 67) حيث بلغف يف شـهر ديسـمرب  

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 13)عن احكام املادة 

معـــدالت التنفيـــذ الـــواردة بالكشـــف، واملتعلقـــة مبصـــروفات بعـــض مـــديريات     -

املصـــروفات  رقـــماألمـــن باملنـــاطق الـــظ احيلـــف عـــن طريـــق الـــوزارة ال تعكـــس 

 احلقيقية وذلك نتيجة لألسباب التالية:

    أن مجيــع التفويضــات املصــلحية الصــادرة ملــديريات األمــن باملنــاطق قيــدت

اد مبجــرد صــدورها بــداـل عــن قيــدها  مصــروفات فعليــة يف ســجالت االعتمــ 

 بها حلني التسوية. باطكارت

   ي يتــبني القيــام باملتابعــة للتفويضــات املصــلحية الصــادرة عنهــا وخماطبــة

 اجلهات املستفيدة بضرورة موافاتها بتقارير مفصلة عن أوجه الصرف.

التوسع يف صرف املكافـآت والعمـل االضـايف وامليـزات لـبعض املـوظفني ولـنفس         -

 ك على مدار سنوات كاملة دون سند قانوني.ظف، وذلاملو

، م2016احتســـاب ســـاعات عمـــل إضـــافية أيـــام العطـــالت الرمسيـــة خـــالل عـــام   -

مر الذي يعد خمالفـا لقـرار جملـس الـوزراء    تتجاوز ساعات الدوام الرمسي، اال

عطلــة، أيــام مقابــل يــوم  احتســاب ثالثــةكمــا لــوحظ  ،م2013لســنة ( 21)رقــم 

بشـأن   م،2010لسـنة   (2)مـن القـانون رقـم     (16)للمـادة   خمالفـاـ األمر الذي يعد 

بشــأن ، م2013لســنة ( 21)عالقــات العمــل وكــذلك قــرار جملــس الــوزراء رقــم    

   .العمل اإلضايف

 م(2017، 2016)أسفرت نتائج فحـ  عينـة مـن املكافـآت املصـروفة خـالل عـام         -

املكافـآت ال يوجـد   وقد تـبني أن بعـض هـذه    فآت املرتاكمة، إس ارتفاع قيمة املكا

 بدون وجه حق وباملخالفة. التالي صرففوب هلا سند تشريعي

صرف مكافـآت لـبعض املـوظفني دون وجـود قـرارات واالسـتناد علـى مراسـالت          -

م، 2010لسـنة  ( 12)صادرة عن مدراء االدارات واملكاتـب باملخالفـة للقـانون رقـم     

 بشأن عالقات العمل.

 بند التموين والقيافة:

( 42,000,000)بلــز  م،2017لبنــدي التمــوين والقيافــة لســنة    بــه فــوضاملبلــز امل -

لـوحظ   ومـن خـالل الفحـ    دينـار،  ( 207,104,000) يف حـني بلـز املسـيل    دينار،

حيلـــف قيمتهـــا برســـائل تضـــمني ان اغلبهـــا متثـــل مصـــروفات ســـنوات ســـابقة ا

 ن مدير أدارة امليزانية بـوزارة املاليـة وذلـك ضـمن احلـواالت الشـهرية      صادرة ع

بلز ما س صرفه خصمـا علـى هـذين البنـدين  ـو      وزارة،لللباب االول الواردة ل

ــز  ــو      (207) ــار بتجــاوز بل ــون دين ــار، باملخالفــة للمــادة    ( 165)ملي مليــون دين

 من قانون النظام املالي للدولة.( 10)
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 رصيد مصروف مسيل املفوض البند

 39,412,885 166,500,000 127,087,115 24,000,000 التموين

 (38,459,242) 40,604,000 79,063,242 18,000,000 القيافة

 

ــوزارة قيــام الوحــدات واالدارات الفرعيــة   - طبــة وزيــر الداخليــة   مبخا التابعــة لل

ــاة التمباشـــرة  ــذه الوحـــدات دون مراعـ ــة هـ ــداد  سلســـل االداري لتبعيـ بطلـــب سـ

ــف بتموين    ــظ قامـ ــركات والـ ــض الشـ ــتحقات بعـ ــامسـ ــدت  هـ ــظ تعاقـ ــا  والـ معهـ

  الوزارة .مباشرة دون الرجوع اس

مســـتحقات بعـــض الشـــركات ضـــمن احلوالـــة الشـــهرية دون وجـــود    تضـــمني -

                 خمصصــات ماليــة ترتــب عليــه  ــاوز يف هــذا البنــد، ممــا يعــد خمالفــة للمــواد 

 من قانون النظام املالي للدولة   (10-11)

ــإجراء تعاقــدا    - ــام الوحــدات واالدارات الفرعيــة ب ــه   قي ــرام عقــود رتبــف علي ت وإب

مــن الئحــة العقــود    (ب)فقــرة  (10)التزامــات ماليــة وذلــك باملخالفــة للمــادة     

ــر          ــا وزي ــة خيــت  به ــثس كــان يتوجــب أن تكــون العقــود مركزي االداريــة، حي

 .الداخلية أو من يفوضه 

قيــام الوحــدات الفرعيــة املتعاقــدة علــى بنــد التمــوين بإرفــاق كشــوفات بــالقوة  -

ــاء  عليهــا ضــمن      العموميــة للوحــ  ــة بن ــات اليومي دات بالكامــل، واحتســاب الوجب

الوجبات اليومية املقدمة للوحدة، يف حـني كـان تعـيني اعتمـاد برنـامج التمـام       

 امج االعاشة.اليومي )األحداث اليومية( ليحدد العدد الفعلي املستحق لربن

 القيــام بصــرف التمــوين واالعاشــة علــى إدارات ذات ذمــة ماليــة مســتقلة مثــل    -

مصـــلحة -مكاتـــب مكافحـــة اجلرميـــة-جهـــاز املباحـــث اجلنائيـــة –)قـــوة الـــردع 

 اجلمارك(.

كشــوفات القــوة العموميــة احملالــة مــن قبــل بعــض االدارات والوحــدات ألفــراد    -

ـــاظــغــري من ــون ارقــام عســكرية     وين فعلي مثــل حتــف وزارة الداخليــة وال حيمل

الكشــوفات يوجــد بهــا  مكاتــب مكافحــة اجلرميــة الشــاطئ فضــالـ    علــى أن هــذه    

 ارقام وخانات ناقصة فالعدد االمجالي ال ميثل ما ورد بالكشوفات.

ــة     - ــوين واالعاشـــة التابعـــة ألداء الشـــؤون املاليـ عـــدم وجـــود اي دور للجنـــة التمـ

والظ يقـع علـى عاتقهـا تنظـيم اجـراءات الصـرف أو اسـتيفاء البيانـات          بالوزارة،

 للمعامالت.  

 خارج امليزانية:

باملصـــرف اللــييب اخلـــارجي بلـــز  ( 43737)زارة حســاب حتـــف رقــم   بــني أن للـــو  -

ــة العــدل( مرحــل      (22,069,709) ــو  رصــيده، دوالر، وهــو رصــيد باســم )أمان

باسـتثناء   م،2017ال توجد عليه أية حركة حتـى نهايـة عـام     من سنوات سابقة

وي يتـبني قيـام اإلدارة بإمسـاك أيـة سـجالت واثبـات        إضافة الفوائد الشـهرية، 
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يف حســابات الــوزارة االمــر الــذي يتطلــب   ة قيــودات تعكــس حركــة احلســابأيــ

 العمل على حتويل الرصيد إس حساب االيراد العام.

 الطواري:

ــز  ــالي مـــا س بلـ ــوارئ ويلـــحتإمجـ ــاب الطـ ــوزارة ه إس حسـ ــز للـ  (31,000,000)مبلـ

 وبيانها كاآلتي: ـ دينار،

 تاري  احلوالة القيمة البيـــــــــــــــــــــــــــــان

 م 30/08/2016 25,000,000 ديوان الوزارة

 م 31/12/2016 5,000,000 خمص  قوة الردع

 م 30/08/2017 1,000,000 خمص  الغرفة املشرتكة

 31,000,000 اإلمجالــــــــــــــــــــــي
- 

 

 ـس إحالة خمصصات قوة الردع والغرفة املشرتكة بالكامل هلذه اجلهات:  -

مبلـز   ،م2017بلغف املصروفات الظ متف خصمـا على هـذا احلسـاب حتـى نهايـة      -

 %(،46)دينــار، بنســبة صــرف مــن امجــالي مــا خصــ      ( 11,433,372) وقــدره

حيــــث يالحـــــظ أن نســــبة الصـــــرف منخفضـــــة مقارنــــة بطبيعـــــة امليزانيـــــة    

كما أن الوزارة ي تباشر الصرف من هـذه املخصصـات اال يف شـهر     االستثنائي

، أي بعــد مضــي ســنة مــن حتويــل القيمــة االمــر الــذي        م2017لســنة  ســبتمرب

( مــن قــانون النظــام  17ى مــع طبيعــة هــذه املخصصــات الطارئــة واملــادة )   يتنــاف

 املالي للدولة.

دينــار، وهــو ميثــل قيمــة اعتمــاد   (3,751,565)القيــام بتحميــل الطــوارئ مببلــز   -

مـن قـانون النظـام     (17)لغرض توريد احذية وهو ما ال ينطبق عليه ن  املـادة  

 املالي للدولة.

ــود بقيمــة       - ــة الطــوارئ مبصــروفات شــراء وق ــل ميزاني ــار،  (443,971)حتمي دين

، والـظ  م15/12/2016لصاا شركة الشرارة الذهبية خلـدمات الـنفط بتـاري     

 كان يتعني حتميل هذه املصروفات على امليزانية العمومية.

املصـــروفات هـــي مـــن قبيـــل بنـــود تـــبني أن الـــوزارة قامـــف بتنفيـــذ العديـــد مـــن   -

( 4)عـــن طريـــق الشـــركة العامـــة للســـلع االمنيـــة مـــن خـــالل مبلـــز   امليزانيـــة

أودع بالشــركة كوديعـة بنــاء  علــى قـرار امــني اللجنــة الشــعبية    مليـون دينــار، 

ــام لأل ــن العـ ــم ،مـ ــنة ( 626) رقـ ــاري   م،2010لسـ ــى  م2010.12.28بتـ ــمـا علـ ، خصـ

 خرية حيث يالحظ:غري الشرعية لتوريد ذ خمصصات اهلجرة

      ان حســاب الوديعــة واالســتخدامات الــظ متــف خصــمـا عليهــا ي تــنعكس يف

حســابات الــوزارة خــالل الســنوات املاضــية كمــا تــبني أن الشــركة قامــف         

مـن الوديعـة دون الرجـوع للـوزارة، فضـاـل علـى أن الـوزارة ي         بصرف مبـالز 

الل تفصــح عنــه للجــان الفحــ  الــظ قامــف بفحــ  حســابات الــوزارة خــ     
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ــانون رقــم       الســنوات املاضــية االمــر    (19) الــذي يعــد خروجـــا عــن احكــام الق

 بشأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة.   ،م2013لسنة 

   إن م2016يظهــــر املوقــــف املقــــدم مــــن الشــــركة يف نهايــــة الســــنة املاليــــة ،

( 3,737,648) أمجالي املصروفات الظ متف خصمـا علـى الوديعـة بلغـف  ـو    

يالحـظ أن هـذه املصـروفات متـف يف غـري الغـرض مـن حتويـل         حيـث   دينار،

 –حيــــث تضــــمنف )تــــذاكر ســــفر د ذخــــرية، املبلــــز للشــــركة وهــــو توريــــ

اقامـة بالفنـادق    –عـالج   – اشارات ضوئية –برامج العاب نارية  –قرطاسية 

 )....... 

 العهد والسلف املالية: ـ 

 الســفر واملبيــفتــبني عــدم اقفــال أرصــدة الســلف املصــروفة علــى حســاب بــدل     -

وفيمــا يلــي بيــان بأرصــدتها خــالل  والعهــد املاليــة وترحيلــها مــن ســنة ألخــرى،

 -: السنوات املاضية

 السنة

 رصد السلف على حساب

 (دينارالسفر واملتمثلة )

رصد العهد 

 (ديناراملالية )

 عهد أخرى

 39,973 61,074 م2012
---- 

 1,581,003 1,484,032 م2013
---- 

 512,460 3,847,531 م2014
---- 

 173,415 398,073 م2015
---- 

 5,000 243,831 م2016
---- 

 104,050 140,086 م2017
---- 

 27,583 2,415,901 6,174,628 االمجالـــــــــــــــــــــــــــي
 

 

االمر الذي يتطلب ضرورة الـاد االجـراءات الالزمـة  ـو املـوظفني الـذين ي        -

مـــن ( 188) مـــا بـــذمتهم مـــن عهـــد يف اآلجـــال احملـــددة باملـــادة يقومـــوا بتســـوية 

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 االعتمادات املستندية:

عـدم اهتمــام  ارتفـاع عـدد االعتمـادات املســتندية االمـر الـذي يتضـح مــن خاللـه         -

ــوزارة  ــذه      الـ ــب هـ ــف اغلـ ــهم يف توقـ ــا أسـ ــا ممـ ــد معهـ ــة الشـــركات املتعاقـ متابعـ

عـن السـنوات   ذلـك  عدم قيام الوزارة بأية اجراءات حيـال  عن  االعتمادات، فضاـل

الســــابقة اس  هبــــالرغم مــــن تنبيــــه الــــديوان يف تقــــارير  م(2016-2007)املاليــــة 

ضرورة حبـث االسـباب الـظ حالـف دون تنفيـذها والعمـل علـى إلغاؤهـا دون مـا          

اءات يرتتب على ذلك التزامـات قانونيـة علـى الـوزارة وي يتـبني الـاد أيـة اجـر        

 حتى االنتهاء من اعمال الفح .

تــبني مــن خــالل الفحــ  حلســاب الودائــع خصــم مبــالز تتمثــل يف عمــوالت           -

( 4,353,608)متديــد اعتمــادات مســتندية مفتوحــة لــدى املصــرف بلــز امجاليــة 
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دينار، ترتب عليها حتميل الوزارة بهذه املبـالز صـرفف مـن حسـاب الودائـع قـام       

 .ت متديد العتمادات مستندية املصرف خبصمها كمصاريف وعموال

 االلتزامات: ـ

 (390,024,1)بلغف االلتزامات القائمة واملستحقة على الوزارة وفـق البيانـات  ـو    

 :متثلف هذه االلتزامات يف االتيدينار، 

 القيمة البند

 23,644 التزامات أثاث

 207,259 متوين وإعاشة

 3,770 خدمات نظافة وضيافة

 2,006 متوين(-نظافة  –التزامات خمتلفة )مقاهي 

 9,815 إ ارات( -تذاكر  –خدمات خمتلفة )إقامة 

 72,320 خدمات خمتلفة.

 705,575 عقود خمتلفة لسنوات سابقة

 390,024,1 االمجالي
  

كـبري يف نشـأت هـذه االلتزامـات عـدم       لإن من أهم االسباب الظ ساهمف بشـك  -

 بالوزارة فيما يتعلق بالتالي:د املسئولني تقي

        استغالل قرار جملـس الـوزراء بالسـمان للـوزارة بالتعاقـد بـالتكليف املباشـر 

 .م2013لسنة ( 466)رقم 

 .إيقاف عمل جلنة العطاءات الفرعية بالوزارة بناء على تعليمات الوزير 

           تشكيل جلنـة شـراء املـواد واملهـام ذات الطبيعـة العاجلـة وعـدم التزامـات مبـا

 .ف عليها اللوائح يف شأن إجراءات التعاقدنص

        مــن   (20)اجــراء التعاقــد دون الرجــوع للمــراقبني املــالني باملخالفــة للمــادة

 قانون النظام املالي للدولة.

    عـــدم اجـــراء عقـــود مـــن طـــريف التعاقـــد واعتمـــاده مـــن مصـــلحة الضـــرائب

 لضمان حق الوزارة يف حالة ترتيب أية خالفات.

 سية وشـؤون األجـانبمصلحة اجلوازات واجلن
 اداء املصلحة:

قيـــام رئـــيس املصـــلحة بإصـــدار قـــرارات مـــنح مكافـــآت لغـــري العـــاملني لـــبعض  -

االشــخاص مبــدد تصــل اس ســنة، دون حتديــد للمهــام املكلفــني بهــا، باإلضــافة   

اس ان بعــض هــؤالء االشــخاص متقاعــدين مــن املصــلحة، فضــاـل عــن إصــدار       

النظافـة بـالرغم مـن قيـام املصـلحة      قرارات أخرى ألشخاص يقومـون بأعمـال   

 .بالتعاقد مع شركة نظافة للقيام بتلك االعمال
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 (12)، باملخالفـة للقـانون رقـم    اصدار قرارات بالعمل االضايف دون حتديـد املـدة   -

بشــأن قــانون عالقــات العمــل والئحتــه التنفيذيــة وقــرار جملــس   ،م2010لســنة 

بشــأن تنظــيم العمــل االضــايف، وعلــى ســبيل       ،م2013لســنة   (21) رقــم  الــوزراء

 .م2017لسـنة  (250( )248( )254( )108( )58)املثال لذلك القرارات 

اإلشـارة   مـع عـدم   ين بـنفس الـرقم ونفـس املوضـوع بقـيم خمتلفـة      قرار إصدار -

 .م2017 سنةل (218)السابق، ومثال على ذلك القرار رقم القرار  إس إلغاء

اء ملـددة، القـرار رقـم    وليس اسـم بالصفات ليةما إصدار قرارات بصرف عهد -

ئيس قســم الصــيانة وآالت  لــربشــأن صــرف عهــدة ماليــة    ،م2017لســنة  (105)

، بشـأن صـرف عهـدة لـرئيس مكتـب      م2017لسـنة   (114)التصوير، والقرار رقم 

 شؤون املستندات.

بعــد بــدء الشــركة للعمــل فعليــا   التكليــف املباشــر لــبعض الشــركات بالعمــل    -

، ومــن ذلــك تكليــف شــركة العطــاء املزدهــر للتعهــدات       ــاوز شــهرين دة مبــ

ــاري   التموينيــــــة ــن    م،30/10/2016بتــــ ــل مــــ مــــــع ان الشــــــركة بــــــدأت العمــــ

 .م01/08/2016

ــام عــدم  -  تســليمب رئــيس مكتــب منظومــة البيانــات وطباعــة جــوازات الســفر    قي

ــة  ــة    املســتلمة مــن   اإلجــراءات املالي ــرقم الــوطين واملشــاريع املكمل ــمشــروع ال  هل

جلنــة التســليم  رغــم اســتالمه هلــا مــن قبــل     ملكتــب الشــؤون املاليــة باملصــلحة    

 املكلفة. واالستالم

 (5م ن )املتمثلــة يف دفــاتر االهمــال والتقصــري يف حفــظ املســتندات ذات القيمــة   -

باملخالفــة اس مــا نصــف عليــه الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن يف مادتهــا    

 (.193)رقم 

ــام مكتــب املراج  - ــات الصــرف    يف ملشــاركةعــة الداخليــة با قي إعــداد واعــداد أذون

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات  (133)و (96) حكــام املــادةأل ةخالفــباملاملرتبــات 

 ، االمر الذي يتنافى مع طبيعة عمل املراجع الداخلي.واملخازن

التأكـد مـن صـحتها    الشـهري للمرتبـات و   بالتـدقيق عدم قيام مكتب املراجعـة   -

ــا ــرف باملأدى  ممـ ــم   إس الصـ ــة للقـــانون رقـ ــنة  (8)خالفـ والقـــوانني ، م2014لسـ

 .االخرى املعمول بها

، تراخي املصلحة وتأخرها يف اعدادها للحساب اخلتامي وإحالته لـوزارة املاليـة   -

، باملخالفــة لــن  املــادة م2014حيــث أن أخــر حســاب ملــال لــوزارة املاليــة ســنة  

 من القانون النظام املالي للدولة. (23)
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 تقييم أداء املراقب املالي: ـ

علــى مكتــب الشــؤون املاليــة  يف االشــراف والتوجيــه املراقــب املــالي تــبني ضــعف أداء 

مــن الئحــة امليزانيــة   ( 24)املــادة  يفوفقــا لالختصاصــات املســندة إليــه     باملصــلحة

 ، وهذه جمموعة من املخالفات نبينها يف االتي:واحلسابات واملخازن

 عـــدم قيامـــه مبســـك ســـجل االعتمـــاد املـــالي عـــن اختصاصـــاته بتنـــازل املراقـــب  -

 بنفســــه وتســــليمه ملــــوظفي قســــم االعــــداد والصــــرف باملصــــلحة للقيــــد بــــه،   

 واملخازن.من الئحة امليزانية واحلسابات ( 23)باملخالفة ألحكام املادة 

عن أعمال املصـلحة مبـا س حتصـيله ومـا     إعداد التقارير الشهرية قيامه بعدم  -

مـن الئحـة امليزانيـة    ( 25)ألحكـام املـادة    ةخالفـ باملمن مصـروفات  جرى إنفاقه 

ــازن ــابات واملخــ ــتم بــــدال مــــن ذلــــك اســــتخراج  واحلســ ــارير ، ويــ ــرادات  تقــ االيــ

 االعداد.من منظومة وحدة  واملصروفات

ــات الصــرف    اخلــتوقيع وقيــام املراقــب بــال  عــدم  - ــى بعــض أذون  ةخالفــباملتم عل

، ومـن االمثلـة علـى ذلـك     واحلسـابات واملخـازن  من الئحة امليزانية  (19)لمادة ل

 (49/9)و (47/9)بشأن صـرف عهـدة واذن الصـرف رقـم      (56/9)اذن الصرف رقم

 .بشأن دفع ا ار

ــام - ــالي    املصــلحة قي ــوائح    باســتئجار شــقة للمراقــب امل باملخالفــة للقــوانني والل

ــد     ــا لعقـ ــراقبني املـــاليني، وذلـــك وفقـ ــد الســـلوك املهـــين للمـ ــا وقواعـ  املعمـــول بهـ

اس  ،م01/01/2017مـن  اعتبـارا  سـنويا   (دينوار 24,000) بقيمـة  (407)اال ار رقم 

ــدمـا،   م31/12/2017 ــف مقـ ــرى    دفعـ ــقة اخـ ــتئجار شـ ــلحة باسـ ــف املصـ ــا قامـ كمـ

عـن مـدة   ( دينـار  24,000)بقيمـة  ( 559)وفقا للعقد رقم  للمراقب املالي اجلديد

علـى الـرغم مـن ان     ، دفعـف مقـدما  م30/9/2018اس  ،م1/10/2017سنة ابتـدأ مـن   

العقــد يــن  علــى ان تــدفع شــهريا، كمــا ان ذلــك يعــد خمالفـــا لقــرار جملــس   

 كما ان ذلك حبد من استقالليته. م،2013لسنة ( 346) الوزراء

بـدال   للمراقـب املـالي   (27/12)بـأذن صـرف    ،دينـار ( 6,587) القيام بصـرف مبلـز   -

ض لـه، دون وجـود   سيارة الظ سلمف له نتيجة حادث تعـر العن قيامه بصيانة 

مـا   أو صـادر مـن قسـم الصـيانة     عن حالة السـيارة قبـل الصـيانة    أي تقرير فين

ديــد مــن حأو تقريــر شــرطة املــرور لت  أن املراقــب كــان يف مهمــة عمــل بــ يفيــد

 .تقع عليه مسؤولية احلادث

 تقييم األداء املالي:

يف اجنـاز   الشـؤون املاليـة  من خالل الفح  تبني لنا وجود تأخري وتقصـري مـن    -

كــبري بــالرغم مــن وجــود كــادر وظيفــي   االعمــال والختصاصــات املناطــة بــه   

 : ـموظف (70)عدده 

 مؤهالت بعض املوظفني ال تتناسب مع طبيعة العمل املالي.  -
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مبكتـب الشـؤون   البـاب الثالـث   حبسـاب   ةاصـ اخل الصـرف  عدم وجـود مسـتندات   -

 .ساب اخلتامي، األمر الذي ترتب عليه عدم القيام بإعداد احلاملالية

ــة الصــندوق  ســجل - ــدويا  يومي ــة  املمســوك ي ال يعكــس الصــورة   بوحــدة اخلزين

 بـه  التسـجيل احلقيقة حلركة اخلزينة اليومية هلذه احلسابات، حيث ال يتم 

ــومي  ــكل يــ ــواد  بشــ ــة للمــ ــابات    (88-82)باملخالفــ ــة واحلســ ــة امليزانيــ مــــن الئحــ

 واملخازن.

الســجل املمســوك بــه بشــكل صــحيح حيــث ان  عــدم مســك ســجل أســتاذ املخــزن  -

ــاملخزن مــع وجــود        عيــوب كــثرية وال يعكــس حركــة االصــناف واملوجــودات ب

 السجل.لبيانات يف لكشط وملو وعدم استكمال 

حيـــث بلغـــف  م(2017)يوليوووو/بالصـــرف بـــالعجز، خـــالل االشـــهر قيــام املصـــلحة   -

 دينار.  ( 1,218,875قيمة الرصيد السالب مع نهاية شهر يوليو )

ورود و املاليـة  تسـوية اوضـاعهم   مرتبـات ملـوظفني بـدون    قيام املصـلحة بصـرف   -

 مــن القــانون رقــم  (7)مــن وزارة املاليــة وذلــك باملخالفــة للمــادة    خمصصــاتهم
موظــف، عــن الفــرتة مــن مــارس حتــى اكتــوبر   ( 309)بعــدد  م،2014لســنة  (8)

 م.2017

وجود مبالز حبسابات االيرادات بدون قسائم إيداع )جمهولـة املصـدر(، ي تقـم     -

 دارة املصلحة بتسويتها ومتابعتها مع املصرف.ا

ضــعف نظــام الرقابــة املطبــق علــى حســاب الودائــع وعــدم إدارتــه بشــكل يعكــس    -

مجيع الودائع واألمانات املودعة كاـل علـى حـدة وبيـان املبـالز املخصـومة منهـا       

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات  ( 163)واألرصــدة املتبقيــة وفقـــا ملــا ورد باملــادة   

 خازن.وامل

ــلحة ب  - ــام املصـ ــرفالقيـ ــدره  صـ ــز وقـ ــة مبلـ ــا (2,955,555) باملخالفـ ــي ردينـ ، وهـ

ــارة عــن  وزارة  مــن الــواردة مــن   رثــكأمرتبــات وعــالوات ملــوظفني مببــالز     عب

ــة ــات ومكافــآت وعمــل اضــايف     ، باإلضــافة اس القيــام  املالي بعــض بصــرف مرتب

 هـــذه الســـنة دون ورود تفويضـــاتعـــن ســـنوات ســـابقة خصـــما علـــى  وظفنياملـــ

 و اوزت يف بعض االحيان عن أكثر من سنة. ستحقاتهلذه امل خمصصات

تــبني مــن خــالل الفحــ  وجــود صــكوك معلقــة يف حســابات املصـــلحة مببــالز   -

وبلغـف قيمتهـا االمجاليـة الــى      ،م2010لسنوات سابقة، يرجع بعض منها لسنة 

الــظ لصــم مــن مرتبــات  ، دينــار وتتمثــل أغلبهــا يف اخلصــميات  (10,970,233)

ــا يشـــري إس تقـــاعس املصـــلحة يف حتويـــل هـــذه اخلصـــميات إس    املـــوظفني ممـ

مستحقيها أو الـاد االجـراءات الالزمـة بشـأنها، ممـا دفـع بعـض اجلهـات مثـل          

صــندوق الضـــمان االجتمـــاعي إس رفــع قضـــية ضـــد املصــلحة واحلجـــز علـــى    

 حساب الباب األول.
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، مــن حســاب البــاب ردينــا (399,000)لــز بالتصــرف يف مبقيــام رئــيس املصــلحة  -

األول دون ســـند قـــانوني يـــربر ذلـــك ممـــا يعـــد تصـــرف يف املـــال العـــام للدولـــة   

 باجملان باملخالفة ألحكام القوانني واللوائح حيث تبني:  

 مـن حسـاب البـاب االول إس حسـاب صـندوق       دينـار  (200,000)مبلز  حتويل

 .الرعاية باملصلحة 

 إس مـــواطن ال تربطـــه أي صـــلة أو  دينـــار( 199,000) إصـــدار صـــك بقيمـــة

ــ، وذلـــك عالقـــة تعاقديـــة باملصـــلحة  ــزبـــدفع  همبـــربر قيامـ ( 200,000) مبلـ

عــن املصــلحة لصــاا شــركة االعاشــة املتعاقــدة معهــا املصــلحة وال     دينــار

   بذلك.يوجد ما يفيد 

    تجـــاوز بقيـــام املصـــلحة بالصـــرف علـــى بنـــد االعاشـــة واالقامـــة للعـــاملني

وذلـك   دينـار ( 2,257,320)مببلـز   يض الصادر عـن وزارة املاليـة  لقيمة التفو

 .باالعتماد على بواقي خمصصات املرتبات االساسية وعالوة التمييز

  بنـد االعاشـة واالقامـة     لـى عحساب البـاب االول   منقيام املصلحة بالصرف

 حيث يالحظ: للعاملني سدادـا لديون شركات عن سنوات سابقة

ــدقيق يف جمــاميع بعــض الفــواتري األمــر الــذي أدى إس صــرف      ضــعف - ( 5) الت

 دينار. (25,000)بقيم أعلى مما  ب مببلز  فواتري

أو بيـان مـن إدارة اخلـدمات باملصـلحة بعـدد الوجبـات الـظ         عدم وجود كشـف   -

يوجــد  س توريــدها يوميــا أو شــهريا واالكتفــاء برســالة الشــركة، كــذلك ال   

 الوجبات.اخلدمات عن مستوى تقرير شهري عن إدارة 

أكثر ممـــا بـــموظفيهـــا بعـــض قيـــام املصـــلحة بإحالـــة بيانـــات عـــن مرتبـــات  ال -

ــف  ــتحق املوظـ ــذلك يسـ ــعف أداء وزارة، كـ ــة ضـ ــدقيق يف    املاليـ ــة التـ ــن ناحيـ مـ

القيمـة  سـاعد يف حتويـل مبـالز زائـدة عـن      هؤالء املوظفني، األمـر الـذي    بيانات

( 452,612)ادة خــالل الفــرتة قيمــة احلقيقيــة ملرتبــاتهم، حيــث بلغــف هــذه الزيــ 

 دينار.

- . 

ــك بوجـــود صـــكوك ي يـــتم إلغاؤهـــا          - ــدم تصـــفري احلســـابات املصـــرفية وذلـ عـ

، بشـأن  م2015لسـنة   (23) باملخالفـة لقرار رئيس ديوان احملاسـبة رقـم   وتعليتها

ايقاف العمل بربنـامج الرقابـة املاليـة املصـاحبة وتطبيـق اجـراءات رقابيـة علـى         

و ميــد احلســابات املصــرفية وترحيــل أرصــدتها إس االيــراد  حســابات الدولــة 

 العام.

عــدم وجــود برنــامج أو خطــة موضــوعة إليــرادات املصــلحة مــن خــالل تفعيــل      -

ــذي أثــر ســلبا         ــات، األمــر ال منظومــة اجلــوازات والتأشــريات الالصــقة والبطاق

زن مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات واملخـا      (6) على االيـرادات باملخالفـة للمـادة   

 من قانون النظام املالي للدولة. (4)واملادة 
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مـن   ضعف نظام الرقابـة الداخليـة املطبـق علـى املرتبـات للعـاملني باملصـلحة        -

 وقد لوحظ ما يلي:حيث االعداد واملتابعة والصرف 

 

       عدم الاد اجراءات حامسة  اه مـن ي يلتحقـوا مـن العـاملني واالكتفـاء

 االجراءات القانونية.بإيقاف مرتباتهم دون الاد 

        ــاب ــور والغيـ ــث احلضـ ــن حيـ ــع مـ ــى أرض الواقـ ــاملني علـ ــة العـ ــدم متابعـ عـ

 يف صرف مرتباتهم على كشوف القوى العمومية هلا. االعتمادو

      االســتمرار يف صــرف قيمــة عــالوات وترقيــات للعــاملني دون ورود القيمــة

 من وزارة املالية. املالية

 امليزانية:حسابات خارج 

لـز  بيف صرف العهد املاليـة واالعتمـاد عليهـا يف الصـرف، حيـث       وسع املصلحةت -

ــة املصــروفة خــالل ســنة      ــد املالي ــدره  ،م2017امجــالي العه ــز وق  (202,000) مبل

 .يف حني ي يتم تسوية أي عهدة منها  دينار

اهمــال وتقصــري مكتــب الشــؤون املاليــة يف متابعــة وتســوية بعــض العهــد املاليــة  -

بـــالرغم مــــن تقـــديم بعـــض مســـتلمي هـــذه العهــــد      وحتميلـــها علـــى بنودهـــا    

 املستندات لتسويتها.

 عدم احتواء قرارات العهد املالية على األوجه الظ تصرف فيها ومدتها. -

 صرف اغلب العهد املالية ملوظفني ي يقوموا بإقفال عهدهم املالية السابقة. -

 شخاص غري عاملني باملصلحة .القيام بصرف عهد مالية أل -

 ـااليرادات: 

املاليــة  اس حســاب االيــراد العــام بــوزارة  عــدم قيــام املصــلحة بإحالــة االيــرادات     -

مــن الئحــة   (64) بشــكل منــتظم ودوري خــالل الســنة باملخالفــة للمــادة رقــم      

امليزانيــة واحلســابات واملخــازن، حيــث انهــا ي تقــوم خــالل هــذه الســنة بإحالــة      

ــرادات ــال     االيــ ــدول التــ ــط، واجلــ ــرتني فقــ ــوزارة اال مــ ــبني اس الــ ــة ي يــ حركــ

 :االيرادات

 الرصيد بعد التحويل القيمة احملالة الرصيد قبل التحويل التاري 

 5,545,264 م01/01/2017
 ــــــــــ ـــــــــ

 1,406,387 8,680,605 10,086,993 م06/02/2017

 13,777,376 14,796,165 28,573,542 م04/10/2017

 

ــابات        - ــة او حسـ ــاباتهم اخلاصـ ــن حسـ ــكوك مـ ــداع صـ ــوظفني بإيـ ــض املـ ــام بعـ قيـ

مـواطنني اخــرين يف حسـاب املصــلحة بـدال مــن ايـداع القيمــة النقديـة لإليــراد،      

ومــا يتبــع ذلــك مــن قيــام املصــرف باســتنزال عمولــة ايــداع عــن هــذه الصــكوك،    
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 ان علــى القيمــة االمجاليــة لإليــرادات بالســلب، باإلضــافة اس   أتــراالمــر الــذي 

 بعض هذه الصكوك احيانا تكون من غري رصيد.

االحتفـاظ بأصـل ايصـاالت القـبض وعــدم تسـليمه لصـاحب املعاملـة باملخالفــة         -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن (78)للمادة 

فروع واملكاتـب التابعـة للمصـلحة    عدم حفظ مستندات االيرادات احملالة من ال -

زهــا او الرجــوع اليهــا عنــد   يصــعب معهــا فر تكديســها بطريقــة غــري منتظمــة   و

 .احلاجة

اضــافية عــن كــل واصــل ايــرادات   (درهــم 0.500)قيــام املصــلحة بفــرض قيمــة  -

الت، بــدون وجــود اصــيبــاختالف أنوعهــا، حبجــة تغطيــة قيمــة طباعــة هــذه اال 

 سند قانوني لذلك.

 جواز السفر اإللكرتوني: 

بالتعاقـد عـن طريـق التكليـف     ، م22/05/2013قام مشـروع الـرقم الـوطين يف تـاري      

املباشــر مــع شــركة املطــابع األملانيــة الفيدراليــة )بونــدس ادريكــوراي( مبوجــب          

بـــدون طـــرن الربنـــامج يف عطـــاء عـــام، وذلـــك بعـــد   م،2013لســـنة  (1)رقـــم  العقـــد

على االذن بالتعاقـد مـن جملـس الـوزراء بطريقـة التكليـف املباشـر وفقـا          احلصول

نصـف عليهـا الئحـة    الـظ  ، ودون التقيـد بالشـروط   م2013لسنة ( 115)رقم  للقرار

مـن أن مشـروع الـرقم    الـرغم   فيمـا يتعلـق بـالتكليف املباشـر علـى     العقود االداريـة،  

  الوطين يف االصل جسم مؤقف وال حيق له التعاقد، وذلك حبجة: ـ

 نفاد خمزون جوازات السفر القدمية. -

 أن األمر يف غاية األهمية واحلساسية والسرية . -

 ،ويـــور (12,120,000)، م2013لســنة   (1)مــة التعاقــد االمجاليـــة للعقــد رقـــم    قي -

وذلــك باملخالفــة لقــرار االذن بالتعاقــد بطريقــة التكليــف املباشــر الــذي حــدد       

 يورو. (11,870,000)القيمة بــ

إلصـــدار جـــواز ســـفر  Fast track)) عرضـــف الشـــركة مقـــرتن مســـار ســـريع -

مقــروء آليـــا ولــيس الكرتونــي يف مــدة تســع أســابيع مــن تــاري  العقــد، لتغطيــة    

الطلــب علــى جــواز الســفر ولفــرتة ملــدودة، حيــث متــف املوافقــة علــى مقــرتن     

املســار الســريع دون تغــيري قيمــة العقــد واســتمر العمــل علــى هــذا املســار املؤقــف   

 إس اآلن. ،م2013من سنة 

بشــأن تطــوير وظــائف النظــام إصــدار جــوازات   (4)فــاق رقــم س إبــرام ملحــق ات -

السفر والرتقية إس نظـام إصـدار جـوازات السـفر االلكرتونيـة بقيمـة امجاليـة        

 يورو دون أخذ موافقات اجلهات املختصة.( 3,530,000)
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عملية التحقق مـن اجلـودة تـتم مفصـولة عـن عمليـة الطباعـة وبشـكل يـدوي           -

 على قدرة وحجم االصدار اليومي.  لكل جواز على حدي، مما يؤثر 

 ي يتم ربط منظومة اجلوازات باملنافذ الربية والبحرية واجلوية للدولة. -

علــى عــدم وجــود شــروط وضــوابط مهنيــة يــتم علــى اساســها اختيــار العــاملني    -

ــى هــذه احملطــات،    بالعمــلاشــخاص غــري مــؤهلني    مــنملطــات التســجيل   عل

 اجلوازات التالفة. االمر الذي أدى إس وجود كمية كبرية من

 ي يتم تدريب املوظفني بشكل جيد سواء مـن ناحيـة معاجلـة مشـاكل النظـام      -

 أو استخراج إحصائيات أو غريها.

 عــدم تســليم النظــام بالكامــل للدولــة حيــث أن للشــركة القــدرة علــى وصــول    -

إس املنظومــة عــن بعــد، وبالتــالي مجــع البيانــات داخــل النظــام مكشــوفة لــدى       

نيــا باإلضــافة إس أن بعــض اإلحصــائيات يــتم اســتخراجها مــن  الشــركة يف أملا

 الشركة.

 ضــعفلمشــكلة احلــد مــن التســجيل مبنظومــة اصــدار اجلــوازات لــيس نتيجــة   -

اإلنرتنــف أو خلــل يف املنظومــة وإمنــا بهــدف لفيــف الضــغط علــى منظومــة      

 اصدار اجلوازات الظ أصبحف قدرتها ملدودة.

 املدنيةمصلحة األحوال 
 الضبط الداخلي. تقييم أنظمة

عــدم ربــط منظومــة القســم املــالي بــني األقســام املختلفــة بــاإلدارة مثــل قســم        -

وقســم االيــرادات واالعتمــاد يف ذلــك علــى نقــل البيانــات علــى أقــراص     املرتبــات

 مدجمة.

 

 م،2010عــدم القيــام بإعــداد احلســاب اخلتــامي وإحالتــه لــوزارة املاليــة منــذ عــام  -

 قانون النظام املالي للدولة.من  (23)باملخالفة للمادة 

ــبعض مــوظفي املصــلحة،        - ــة املمنوحــة ل ــاطؤ يف عمليــة تســوية العهــد املالي التب

األمر الذي يضعف من امكانية الرقابة عليها وعلـى ارقـام املصـروفات الفعليـة     

 الشي الذي يوضح ضعف اجراءات الرقابة الداخلية على املصروفات.

لســنوي ألصــوهلا وموجوداتهــا باملخالفــة قيــام املصــلحة بــإجراءات اجلــرد ا عــدم -

 .من الئحة احلسابات وامليزانية واملخازن( 295-292) للمادة

عدم قيام إدارة املصلحة باتباع االجـراءات القانونيـة للتعـيني وفقـا للتشـريعات       -

 .النافدة 
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مالك وظيفـي لبيـان كافـة الوظـائف      وجودالقيام بإصدار قرارات تعيني دون  -

 تاجها يف سبيل تقديم خدماتها.والتخصصات الظ حت

ــة بإصــدار عــدد مــن       - ــر الداخلي ــام وزي ــرارات التعــيني  قي ــوظفني وتنســيبهم  ق مل

مـن  ( 3)خمالفـا للمـادة رقـم     دللمصلحة دون أي تنسيق مسبق األمر الذي يعـ 

 .بشأن اعتماد اهليكل التنظيمي  م،2012لسنة ( 979)رقم  قرار

 موظـف ( 36000)من خـالل مقارنـة أعـداد املـوظفني والـذي يزيـد عـددهم عـن          -

فـروع   (7)العدد يف تزايد بسبب قرارات وزيـر الداخليـة مـع عـدد الفـروع البـالز       

ــا  مكتــب خــدمي، ويف ظــل عــدم وجــود     ( 380)مكتــب إصــدار وعــدد    (60)يتبعه

 -مالك وظيفي معتمد حيث يالحظ اآلتي: 

 صـلحة السـتيعاب األعـداد الكـبرية مـن املـوظفني       ضعف االمكانيات بإدارة امل

األمــر الــذي تطلــب مــن الفــروع واملكاتــب اتبــاع نظــام )الورديــات( للوظــائف     

 اإلدارية.

    ــام إدارة املصــلحة بالتعاقــد ، إنشــاء منظومــة االحــوال املدنيــة   علــىعــدم قي

اسـتالم  ، فضـال عـن عـدم    مـن خـالل مصـرف ليبيـا املركـزي      حيـث س ذلـك  

 علــى يقســالتنالرتكيــب والتشــغيل دون   كمــا أنمســي املنظومــة بشــكل ر 

 األقل مع إدارة التوثيق واملعلومات.

   وي يـتم إدراج التـدرج يف وظـائف املكلفـني     ال توجد آلية معتمـدة للتشـغيل ،

واالستعاضـــة يف ذلـــك بتوزيـــع داخلـــي  يف تشـــغيل هـــذه املنظومـــة،  بالعمـــل

الفــروع  علــى جمموعــة مــوظفني مــوزعني علــى كافــة       لكلمــات الــدخول 

اإلدخــال  يف االعتبــار عمليــةتم فيهــا األخــذ يــ ومكاتــب اإلصــدار واخلــدمات،

 .ال يسمح إال بعملية واحدة لكل مشغل والتعديل حبيث

     عدم استالم املفتان الرئيسي ملنظومة األحوال املدنية مـن الشـركة املنفـذة

، إس عـــــدم قـــــدرة مهندســـــي التشـــــغيل علـــــى تطـــــوير العمـــــل عليهـــــا  أدى

 .انتاجية،  أكثرمنها بشكل  واالستفادة

  علــىعــدم االســتفادة مــن البيانــات الــظ تقــدمها املنظومــة بالصــورة املثاليــة 

   .مستوى اجلهاز اإلداري للدولة

  إن العمل يتم مبوجـب حتـديثات دوريـة ال غـري، والسـبب الرئيسـي يف       كما

التنســيق مــن املصــلحة ومشــروع  ذلــك بشــكل عــام الفوضــى االداريــة وســوء  

وطين واجلـوازات رغـم أن املنظومـة مصـممة إلمكانيـة الـربط مـع        الرقم الـ 

 الظ تقدم خدمة للمواطن. كافة اجلهات

 مشروع الرقم الوطني
 تبني ما يلي: م2016من خالل مراجعة حسابات املشروع عن العام 
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عــدم قيــام مكتــب املرجعــة الداخليــة بــإجراء جــرد مفــاجئ للخزينــة واملخــازن       -

 كل شهر.على االقل مرة واحدة يف 

عــدم الفصــل االختصاصــات حيــث لــوحظ انفــرد رئــيس القســم املــالي بالقيــام      -

 .جبل االعمال املتعلقة بالقسم

ضعف التعزيز املستندي لبعض أذونات الصرف وذلك باملخالفـة ألحكـام املـادة     -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (99)

مقابــل القيــام  م 2014لســنة ( 7)لعقــد االتفــاق رقــم   عــدم تناســب القــيم املاليــة  -

 دينار شهريـا. 17,850بأعمال النظافة والسفرجة ملقر املشروع مببلز وقدره 

ــنوات      - ــن سـ ــة مـ ــروع واملرحلـ ــاا املشـ ــة لصـ ــتنديه مفتوحـ ــادات مسـ ــود اعتمـ وجـ

 .  تسويتهاسابقة ي يتم 

مــــن الئحــــة امليزانيــــة ( 188)عــــدم قيــــام ادارة املشــــروع بتطبيــــق نــــ  املــــادة   -

خـــازن فيمـــا يتعلـــق بتســــوية العهـــد يف نهايـــة الســـنة املاليــــة       واحلســـابات وامل 

 الي السنة الظ تليها باملخالفة. وااللتجاء ترحيلها

 هيئة السالمة الوطنية
 م2017إس  م2013الســـنوات مـــن  عـــنا اهـــات االنفـــاق للهيئـــة فيمـــا يلـــي  بيـــان ب

 للباب االول

 الباب االول السنة

2013 134,384,690 

2014 149,564,110 

2015 144,866,700 

2016 155,369,007 

2017 173,736,020 

 757,920,527 اإلمجالي

 

 م،2017إس ســنة  م،2013لــوحظ تزايــد يف االنفــاق علــى البــاب األول مــن ســنة     -

ــز قــدره   (%77) بنســبة ــار( 39,351,330)مببل ــادة املــوظفني   دين ، نتيجــة إس زي

( 13,949) عــدد ،م2017باهليئــة، حيــث بلــز املــوظفني باهليئــة حتــى نهايــة ســنة   

 فـا.موظ (13,543)عددهم  م2016حتى نهاية سنة موظـفـا بينما كان 

ــرام عــدم لــوحظ -  وإمنــا الصــيانة، بأعمــال تقــوم الــظ الشــركات مــع عقــود إب

 القيمـة  حتديـد  دون الصـيانة  بأعمـال  القائمـة  للشـركة  تكليـف  رسـائل  توجد

   .للصيانة احلقيقية

 حيــث املتكـررة،  البيانـات  علـى  التنبيـه  خباصـية  جمهـزة  منظومـة املرتبـات غـري    -

 ألشـخاص  املـالي  والـرقم  الـوطين  الـرقم  يف خاصـة  متكـررة  بيانـات  وجـود  تبني

 .خمتلفني
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 تواصـل واحـد، األمـر الـذي أدى إس ضـعف ال     مقـر  يف اهليئـة  إدارات تواجـد  عدم -

 بني اإلدارات والتأخر يف انسياب اإلجراءات املتبعة داخل اهليئة.

 ـ: تقييم أداء اهليئة

لوحظ وجود نق  يف آليات اإلطفـاء الصـاحلة، كمـا يوجـد عـدد مـن اآلليـات         -

وقطـع   باهليئـة  خاصـة  فنيـة  ور  وجـود  العاطلة الـظ ي يـتم صـيانتها وعـدم    

اهليئــة يف تغطيــة كافــة البالغــات   الغيــار الالزمــة، الــذي يــنعكس علــى قــدرة    

 الواردة والتدخل السريع جملابهة احلرائق.

افتقـار إدارة الــدفاع املـدني واإلنقــاذ إس املقومـات الرئيســية ألداء عملـها املنــوط      -

   .من ناحية اإلمكانيات الضرورية بها

ازديـــاد عـــدد املـــوظفني الـــذين س نقلـــهم إس إدارة الـــدفاع املـــدني دون احلاجـــة   -

م، بـــالرغم مـــن مطالبـــة مـــدير إدارة الـــدفاع املـــدني بشـــأن إيقـــاف النقـــل   إلـــيه

 والتكليفات هلذه اإلدارة.

االفتقــار للكـــادر الفـــين املتخصــ  يف الـــاذ االجـــراءات اخلاصــة بعمـــل هـــذه     -

وعــدم لصــي  دورات تدريبيــة داخليـــة أو خارجيــة للرفــع مـــن أداء       االدارة

 عمل هذه اإلدارة.

دا ألداء الفرق املكلفة بعمليـات االطفـاء واالنقـاذ،    املعدل التشغيلي منخفض ج -

وذلــك بســبب عــدم تــوفر آليــات ومعــدات اإلطفــاء اجليــدة، كمــا س اســتحداث     

أقســام ووحــدات ي يراعــى فيهــا معــايري وقواعــد تغطيــة احلرائــق، األمــر الــذي  

   أصبح عبئـا على اهليئة من بنية حتتية و هيزات.

بإصـدار قـرارات    ووزير الداخلية املفـوض  بقالسا ةوزير الداخليكال من  قيام -

 االحتياجــــاتتعــــيني وتنســــيبهم للهيئــــة دون وجــــود اســــس وضــــوابط حتــــدد 

حيـثس بلـز العـدد االمجـالي للعـاملني       اهليئـة،  الظ حتتاجها وتستوعبهاالفعلية 

موظــف بينمــا ( 13543)عــدد  باهليئــة وفــق منظومــة الشــؤون االداريــة باهليئــة 

موظــف أي  (11704)املرتبــات بــاإلدارة املاليــة عــدد  بلــز عــددهم وفــق منظومــة  

كمـا  ، ارتفـاع االلتـزام املـالي   األمر الذي أدى إس موظف،  (1839)بفارق وقدره 

 .يف تراكم أعداد كبرية من املوظفني  سبب ذلك

قيام رئيس اهليئة بأبرام عدد ثالثـة عقـود أنشـاء وصـيانة مبـاني خـالل عـامي         -

دينـار، عـن طريـق التكليـف املباشـر وبـدون        (1,808,309)بقيمة  م،2016 ،م2015

وجـــود تغطيـــة ماليـــة أو أي تفـــويض مـــالي لتغطيـــة هـــذه االرتباطـــات وذلـــك  

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن،  ( 26) باملخالفة للمادة

ــب املشــروعات    - ــة امل باهلتقصــري مكت ــة يف متابع ــة   شــروعاتيئ وااللتزامــات املالي

  املكتـــب مبتابعـــة املشـــروعات املـــذكورة مـــن حيـــث  للشـــركات حيـــث خيـــت

 التنفيذ فقط.  
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وذلـك باملخالفـة    الصـندوق سجل يومية  قيام القسم املالي باهليئة مبسكعدم  -

 (.6)م ن  من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، للنموذج (81)للمادة 

البـاب االول )املرتبـات ومـا     املاليـة حبسـابات   مصرف الواحة لألرصدةاستخدام  -

 البـاب الثـاني   صكوك مسـحوبة علـى  لسداد  التنمية(الباب الثالث )يف حكمها( و

حيــث دون الرجــوع اس اهليئــة  دينــار، (444,261))التســيريية( بأمجــالي وقــدره 

صكوك صادرة عن الباب الثاني مـن حسـاب البـاب     (4)بسحب عدد املصرف قام 

طيلـــة هـــذه الســـنوات بإظهـــار هـــذه   االكتفـــاءحيـــث ساالول والبـــاب الثالـــث، 

يف مذكرات تسـوية املصـرف دون اجـراء اي تسـوية او معاجلـة هلـذه        العمليات

 .املصرف االخطاء مع 

 امليزانية:حسابات خارج 

مــن حســاب الودائــع، وذلــك دون علــم   الــظ قــام بهــا املصــرف  اخلصــومات بلغــف -

ــدره    ــز وق ــة مبل ــث   (683,129)اهليئ ــار، حي ــام املصــرف خبصــم مصــاريف    دين ق

مســـتندية مـــن احلســـاب ولــــيس مـــن املســـتفيد او أصـــل االعتمــــاد        اعتمـــادات 

علـى املسـتفيد كمـا هـو منصـوص عليـه يف شـروط        والواجب حتميـل العمولـة   

اهليئـــة بـــالرغم مـــن املراســـالت حســـاب  علـــىبتحميلـــها فــتح االعتمـــاد ولـــيس  

 للهيئة. للمصرف إال أن املصرف ي يستجيب بإرجاع تلك املبالز

ــل         - ــالز املعــالة باحلســاب وجــد ان بعــض القــيم ال متث ــى بعــض املب ــالوقوف عل ب

التزام فعلي وامنا متف تعليتها بقصد التهرب مـن توريـدها الـي حسـاب االيـراد      

يف وقــف  الســتخدامها يف اغــراض اخــرىالعــام يف تلــك الســنة موضــوع التعليــة  

انيــــة واحلســــابات مــــن الئحــــة امليز (161)الحــــق ممــــا يعــــد خمالفــــة للمــــادة 

   .واملخازن

من خالل االطالع علي تفصيلي املبالز املعالة حلسـاب الودائـع واالمانـات تـبني      -

ــي      ــافة الــ ــرائب اضــ ــلحة الضــ ــالز لــــ  مصــ ــاظ مببــ ــة باالحتفــ ــام اهليئــ قيــ

ــه      ــا قيمتــ ــنوات بلغــــف مــ ــذ عــــدة ســ ــة منــ خصــــميات خاصــــة بضــــريبة الدمغــ

 بالز لصاا اجلهة املختصة .تلك املوي تقوم اهليئة بتوريد  ،دينار( 296,177)

بــاالطالع علــى الســجل التحليلــي للودائــع واالمانــات تــبني وجــود تــدوين بقلــم    -

مـن الئحـة امليزانيـة    ( 163)الرصاص وكشط وحشـو وذلـك باملخالفـة للمـادة     

 واحلسابات واملخازن.  

 والسـلف املاليـة الشخصـية   عدم قيـام اهليئـة بـإجراء أي تسـوية لرصـيد العهـد        -

واالكتفـاء برتحيلـها مـن سـنة اس      املصروفة علـى حسـاب بـدل السـفر واملبيـف     

 (605,307) مـا قيمتـه   م،31/12/2016حيث بلغف االرصـدة املرحلـة حتـى     اخرى،

 .دينار

 واالنقـاذ  املـدني  الـدفاع  إدارة تعـاني  اهليئـة  لـرئيس  القيـادي  الدور غياب ظل يف -

 ســيارات مــن عــدد يئــةلله أن حيــث التهمــييف مــن اإلســعاف مكتــب وبــاألخ 
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 عنهـا لـدى   معلومـات  أي يوجـد  وال الفنية الشؤون إدارة تصرف حتف اإلسعاف

 توزيعها. وطريقة تواجدها وأماكن السيارات هذه عن اإلسعاف مكتب

 ملواجهـة  املـدى  بعيـدة  اسرتاتيجية خطط أو حالية خطط االسعاف ليس ملكتب -

 علـــى احلفـــاظ يف للمســـاعدة الطارئـــة وتقـــديم االســـعافات الطارئـــة احلـــاالت

 ..االخطار منوالتقليل  األروان

 .واالنقاذ االسعاف جمال يف متخص  فين كادر لوجود املكتب يفتقر -

 احتياجــات فيهــا يراعــى ال اإلســعاف وتــوجيههم ملكتــب املــوظفني تعــيني عمليــة -

ــوادر املكتـــب ــال يف متخصصـــة لكـ  متخصصـــة طبيـــة وعناصـــر اإلســـعاف جمـ

 ..األولية اإلسعافات لتقديم

ــع   ال - ــيق مــ ــة بالتنســ ــوم اهليئــ ــات تقــ ــة ذات اجلهــ ــديم العالقــ ــعافات بتقــ  االســ

 االمحـــر اهلـــالل مجعيـــات وكـــذلك االســـعاف كمراكـــز الطبيـــة واخلــدمات 

 التــدريب جمــال يف املتاحــة اخلــربات مــن االســتفادة أو والعيــادات واملستشــفيات

 مــن الالزمــة االحتياجــات حتديــد يـتم  ال أنــه كمــا املعلومــات، وتبــادل واملشـورة 

ــاء ــة واملمرضــني االطب ــك االخــرى واملســتلزمات واملعــدات واالدوي  للرجــوع وذل

 . الطوارئ حالة يف إليها

من خالل تقييم مكتب املفرقعـات وااللغـام وخملفـات احلـروق تـبني أن املكتـب        -

 .يعاني من االتي:

ــن        ــف عـ ــات الكشـ ــة بعمليـ ــدات اخلاصـ ــف واملعـ ــزة الكشـ ــود أجهـ ــدم وجـ ــل عـ القنابـ

 واأللغام وإزالتها.

فضـاـل   عدم وجود مكان مناسب لتخزين املخلفات احلربية الظ يـتم العثـور عليهـا   

 .عدم وجود مكان مناسب يتم فيه اتالف هذه املخلفات عن 

عــدم وجــود حــافز مــادي لألعضــاء تــأمني صــحي عــالوة خطــر ماليــة تكــون هلــم        

 األجسام اخلطرية واملواد السامة.كحافز للبدل والعطاء ألنهم يتعاملون مع 

 املخـــــــــــــــــازن: ـ

وجــــود العديــــد مــــن املخــــازن باهليئــــة بــــدون وجــــود أليــــة واضــــحة إلدارتهــــا    -

 واالشراف عليها.

يكـــل اهلواحـــدة حســب مـــا هــو منصـــوص عليــه يف     إلدارةعــدم تبعيـــة املخــازن    -

 اخلدمات. إلدارةالتنظيم الداخلي للهيئة 

 وريد ال تتم علي اسس الطلبيات واالحتياج الفعلي  عمليات الشراء والت -

ــواطنني         - ــة عــن طريــق االســتئجار مــن امل القيــام بفــتح خمــازن خمتلفــة للهيئ

تكــاليف االســتئجار   ارتفــاعللمخــازن مــن ناحيــة    جــدوىبــدون وجــود دراســة   

 املستأجرة.واحلاجة الفعلية للمخازن 
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 تمصلحة أمن املرافق واملنشآ
 االداء املالي:

صــلحة مبســك حســاباتها بطريقــة غــري نظاميــة للحســابات احلكوميــة   قيــام امل -

 وذلك بإتباع طريقة اليومية العامة والسجالت املساعدة.

عدم القيام بفتح حساب للودائع واالمانـات إلمكانيـة القيـد فيـه والصـرف منـه        -

ــام املـــواد  ــا حددتـــه احكـ ــابات  مـــن  (170- 161) حســـب مـ الئحـــة امليزانيـــة واحلسـ

 واملخازن.

بشـــأن  م،2015لســـنة ( 23)املصـــلحة بقـــرار رئـــيس الـــديوان رقـــم  عـــدم التـــزام  -

إيقاف العمل بربنامج الرقابة املاليـة املصـاحبة وتطبيـق إجـراءات رقابيـة علـى       

 .وذلك برتحيل أرصدة حسابات اجلارية املصرفية  الدولة،

ــادة    - ــام املـ ــي أحكـ ــة امل ( 198)تقضـ ــن الئحـ ــأن   مـ ــازن بـ ــابات واملخـ ــة واحلسـ يزانيـ

در بتحديــد اجلهــات احلكوميــة الــظ متســك حســاباتها بنفســها قــرار مــن    يصــ)

وزير املالية بعد أخذ رأي ديوان احملاسبة وتتبع تلك اجلهـات التعليمـات املاليـة    

 صدر إليها من وكيل وزارة املالية(.الظ ت

 يف االتي: حيث يالحظ أن املصلحة  اوزت ما نصف عليه املادتني السابقتني  -

  ( 198) ي يصدر بهـا قـرار مـن وزيـر املاليـة وفـق مـا نصـف املـادة         أن املصلحة

 على أنها من اجلهات املستقلة.

      ــالل ــات خـ ــوانني امليزانيـ ــة بقـ ــات ماليـ ــا خمصصـ ــد هلـ ــلحة ي تعتمـ إن املصـ

الســنوات املاضــية يعــين أنهــا ي تقــم بالــاذ االجــراءات بتقــديم ميزانياتهــا     

ــه إ      ــة وفــق مــا تقضــي ب ــوزارة املالي ــة ل ــادة  التقديري ــام امل مــن قــانون  ( 5)حك

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن، ( 5)النظــام املــالي للدولــة واملــادة 

حيــث تــبني أن املصــلحة تقــوم بإعــداد التقــديرات موزعــة علــى بنــود ابــواب      

الثالـــث( واعتمادهـــا مــن املراقـــب املـــالي ورئـــيس  -الثـــاني  –امليزانيــة )االول  

ى هذه التقديرات وي يـتم اعتمادهـا علـى    املصلحة ويتم الصرف خصمـا عل

 أقل تقدير من الوزير املخت .

 اإليرادات:

مبلـز وقـدره    ،م2016 بلز إمجالي ما س حتصـيله مـن إيـرادات خـالل السـنة املاليـة      

 -دينار. ولوحظ بشأن جانب اإليرادات ما يلي: ( 24,172,109)

ــا    - املصــــلحة القيــــام بتحصــــيل االيــــرادات مبوجــــب ايصــــاالت قامــــف بطباعتهــ

ــادة  باملخالفــــة ــادتني )( 72)للمــ ــة   (190-189وكــــذلك املــ مــــن الئحــــة امليزانيــ

 واحلسابات واملخازن.
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القيــام باســتخدام االيــرادات يف اجــراء مصــروفات ميزانيــة املصــلحة باملخالفــة    -

من الئحـة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن الـظ تقضـي بـأن ))تـورد         ( 64)للمادة 

كوميـة جبايتهـا إس وزارة   تـوس الـوزارات واملصـاا احل   الـظ ت  حصيلة االيرادات

ــا املركــزي.... وال  اخلزانــة  ــا أو    أو اس مصــرف ليبي  ــوز أن تســتخدم ايراداته

 جزء منها يف اجراء أية مدفوعات((.

 تبني من خالل تقرير االيرادات أن هناك عدة جهات ي تلتـزم بسـداد مـا عليهـا     -

بالـاذ   املصـلحة وي يتـبني قيـام املصـلحة    من الديون وفق العقـود املربمـة مـن    

 أية اجراءات قانونية .

دينــار، مبوجــب صـــك   ( 15,600)س توريـــد مبلــز  ( 22/12)القيــد رقــم    مبوجــب  -

( 27)وذلــك نظــري قيمتــه متليــك عــدد  ،س إيداعــه يف حســاب اإليــرادات مصــدق

ــة للمصـــلحة، وذلـــك  ــاء  ســـيارة تابعـ ــم  بنـ ــنة  (201) علـــى القـــرار رقـ م 2015لسـ

 -الصادر عن رئيس املصلحة، حيث لوحظ بشأن ذلك: 

     ي يــتم التقيـــد بقـــرار جملــس الـــوزراء بشـــأن متليــك الســـيارات اململوكـــة

 للمجتمع.

 
   القيـــام بتحصـــيل االيـــرادات مبوجـــب ايصـــاالت س طباعتهـــا هلـــذا الغـــرض

 باملخالفة.

       ــك ــم بصـ ــرادات ثـ ــاب االيـ ــورد حلسـ ــز املـ ــدـا واملبلـ ــرادات س نقـ ــيل االيـ حتصـ

ممـا   مصـرف الوحـدة فـرع طريـق املطـار     ( 30305)من احلساب رقم  مصدق

 .يشري اس استعمال اخلزينة يف توفري سيولة للبعض

 العهد املالية:

التوســــع يف صــــرف العهــــد املاليــــة باملصــــلحة، والاذهــــا كوســــيلة أساســــية   -

للصــرف باملخالفــة ملـــا نصــف عليــه الئحـــة احلســابات وامليزانيــة واملخـــازن يف       

 العهد املالية.( بشأن 188-175)                   موادها

مراعــاة  فيهــايــتم صــرف العهــد املاليــة بقــرارات مــن رئــيس املصــلحة ي يــتم        -

 لغرض منها.انوع هذه العهد أو  حتديد

عدم القيام بإقفال عـدد مـن العهـد املاليـة املصـروفة خـالل السـنة، األمـر الـذي           -

ــاـ  ــد خمالفـ ــواد   يعـ ــدرته املـ ــا صـ ــة    (188-185)ملـ ــابات وامليزانيـ ــة احلسـ ــن الئحـ مـ

 .السنة املالية بشأن ضرورة إقفال العهد املالية قبل انتهاء، واملخازن
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 جهاز اهلجرة غري الشرعية
 األداء املالي: ـ

 م:2017فيما يلي بيان مقارنة باعتمادات ومصروفات اجلهاز عن السنة املالية 

 

 الرصيد املصروف املعتمد البيان

 6,235,858 111,964,142 118,200,000 الباب االول

 3,805 24,035,642 27,840,000 الباب الثاني

 

( 7)مليــون و( 4)سـجل بنــد املرتبــات االساســية والقيافــة واملالبــس عجــز مببلــز   -

 من قانون النظام املالي للدولة.( 10)مليون على التوالي باملخالفة للمادة 

ــد االعاشــة  ــو        - ــع لبن ــع الراب ــار،   (40.8)بلغــف قيمــة تفــويض الرب ــون دين ملي

لتغطيــة مــا س تســييله للجهــاز لصــرف مســتحقات شــركات التمــوين، األمــر    

 الذي يعد خمالفـا لقرار الرتتيبات األمنية  اوزـا من وزارة املالية.

 م(2016-2015)عــدم إحالــة احلســابات اخلتاميــة اس وزارة املاليــة عــن الســنوات   -

 من قانون النظام املالي للدولة. (23)باملخالفة للمادة رقم 

والـــذي حـــدد ، م2014لســـنة ( 386)خمالفـــة إدارة اجلهـــاز لقـــرار اإلنشـــاء رقـــم   -

مركـز   (45) مراكـز يف حـني جـاوزت االن    (9)مراكز االيواء التابعة لـه بعـدد   

س التعامل معها بدون قرارات إنشاء مع وجـود مراكـز ال تبعسـد عـن بعضـها اال      

 مسافة بسيطة.

قيـــام بصـــرف مســـتحقات شـــركات التمـــوين دون وجـــود إحالـــة مـــن فـــروع   ال -

 اجلهاز التابعة هلا مراكز االيواء.

ــاء العديـــد مـــن املهـــاجرين واملتســـللني     - لـــوحظ وجـــود تطـــابق كـــبري بـــني امسـ

خمتلفــة  ز االيــواء يف عــدة كشــوف مقدمــة مــن شــركات املضــبوطني مبركــ

ــواء مبوجــب كتــاب مــدير إدارة   خمتلفــة ومعتمــدة مــن مراكــز    ومواقــع االي

ــم  ــة رقـ ــؤرخ يف  (661م.) امليزانيـ ــة   م،31/12/2017املـ ــال قيمـ ــه احـ ــذي مبوجبـ  والـ

اس شـــركة  علـــى ان تصـــرفحســـاب اجلهـــاز، اس ، مليـــون دينـــار (7,440,000)

قــام املراقــب بقيــدها خــارج امليزانيــة لعــدم ورود تفــويض     ، وقــد املائــدة الطيبــة 

 مالي او مصلحي خيصها.  

 ة: ــــــــــــــلتزامات املالياال

دينـار، السـنة   ( 122,209,285)بيانات أدعى انها التزامات مبا قيمتـه  اجلهاز قدم  -

املســتندات ممــا   حبجــة ضــياع وي يقــدم مــا يــدل علــى صــحتها    ، م2017املاليــة 

فضـــال علـــى ان اجلهـــاز قـــام بصـــرف مبـــالز اس شـــركات يشـــكك يف صـــحتها، 

متــوين تتمثــل يف مســتحقات إعاشــة ومتــوين عــن ســنوات ســابقة بــالرغم مــن    
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ــم     ــه رقـ ــادة مبوجـــب كتابـ ــة افـ ــدير اإلدارة املاليـ ــديم مـ ــاري ( 3.13/486)تقـ  بتـ

كات املتعاقـد  بشأن عـدم وجـود مسـتندات تفيـد بالتزامـات الشـر       ،م17/06/2017

 واملبالز املقيدة لصاحلها. معها

 أداء اجلهاز: ـتـقـييم 

دقيقــة تــبني اعـــداد املضــبوطني وفـــق    واحصـــائيات عــدم وجــود قاعـــدة بيانــات     -

حلصـرهم   شـهري(  –)اسـبوعي   ملاضر رمسيـة )ضـبطية( تقيـد بشـكل دوري    

 إنشـاء  قـرار  مـن ( 3) املـادة  مـن  (5، 4) للفقـرتني  باملخالفـة  يواءاال مبركز فعليـا

 م.2014 لسنة( 386) رقم اجلهاز

عــدم وجــود قاعــدة دقيقــة حلصــر التمــام اليــومي، حيــث يــتم صــرف إعاشــة يف   -

 بعض املراكز جلميع االعضاء طوال اليوم وملدة شهور.

توسع رئاسـة اجلهـاز يف اعتمـاد مراكـز ايـواء بشـكل غـري مالئـم، ومنهـا مـا هـو             -

سـافة عـن بعضـها وفـق مـا يوضـح       مداخل االحياء السكنية، ومنها الـظ ال تبعـد   

 الوارد الحقـا والذي يبني مقارنة بني اعداد مراكز االيواء باملدن. الشكل

ادراج قسـم التمــوين حتـف ســلطة االدارة املاليـة يعــد خمـالف لقواعــد التنظــيم      -

االختصاصات املسـندة لـإلدارة املاليـة، حيـث أن قسـم التمـوين مهمتـه        داري واال

ركات التمــوين وهــذا لــيس مــن اختصــاص االدارة     االشــراف املباشــر علــى شــ   

 املالية.  

 جهاز املباحث العامة
 تبني ما يلي: م2016من خالل مراجعة حسابات اجلهاز عن العام 

إغفــال قيــام ادارة اجلهــاز خبــتم اذونــات الصــرف ومجــع املســتندات املرفقــة هلــا    -

ــب كــل خــتم        خبــتم يفيــد الصــرف فضــالـ    ــع الصــراف جبان عــدم وجــود توقي

   .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن (105)باملخالفة لن  املادة 

   قصور مكتب املراجعة الداخلية يف القيام بدوره املناط به -

قصور ادارة اجلهاز يف متابعة العهد املالية وتسويتها نهايـة السـنة املاليـة كمـا      -

واسـتخدامها كـأداة للصـرف ومببـالز كـبرية       لوحظ التوسع يف صرف العهد

 نسبيـا باملخالفة لقانون النظام املالي للدولة.

 افتقار القسم املالي الي الكوادر املالية املتخصصة. -

ــذين س التعامــل معهــم باســتيفاء         - ــوردين ال ــبعض امل ــاز ل ــزام ادارة اجله عــدم إل

 للصرف. املقدمة الضرائب على املعامالت
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اجلهـــاز ارفــاق بطاقـــات الصــنف لكــل صـــنف مــن االصـــناف     ادارة  اغفــال قيــام   -

مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات      (219) املوجودة باملخزن باملخالفـة لـن  املـادة   

 واملخازن.

ــادة        - مــن الئحــة  ( 23)عــدم القيــام مبســك ســجل اســتاذ خمــازن عمــاـل بــن  امل

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

 لز تزيد عن قيمة مرتباتهم.التوسع يف صرف مكافآت للعاملني ومببا -

 عدم تشكيل جلنة مشرتيات بالرغم من كرب حجم املشرتيات. -

ضــعف اداة اجلهــاز يف متابعــة العهــد املاليــة املمنوحــة ادى الــي تنــامي وارتفــاع       -

ــى      ــويتها حتـ ــتم تسـ ــظ ي يـ ــد الـ ــيد العهـ ــز م، 31/12/2016رصـ ( 680,000)مببلـ

ئحـــة امليزانيـــة واحلســـابات مـــن ال (188)دينـــار، وذلـــك باملخالفـــة لـــن  املـــادة  

 واملخازن.

تـــبني ظهـــور معلقـــات مبـــذكرات التســـوية منهـــا مـــا يرجـــع تارخيـــه لســـنوات   -

 سابقة، وي يتم الاذ اجراءات.

 (220)وسائل االمن والسـالمة املتمثلـة وذلـك باملخالفـة لـن  املـادة        توفرعدم  -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.
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 قطاع الصحةالفصل الثاني عشر: 
 متهيد:

ظــى القطــاع الصــحي بأهميــة بالغــة يف كــل دول العــاي وقــد وضــعته االمــم        حي

املتحــدة يف املرتبــة الثالثــة مــن اهــدافها للتنميــة املســتدامة حتــف عنــوان )ضــمان       

متتع اجلميع حبياة صحية ورفاهية جلميـع االعمـار( والـذي يتحقـق مـن خـالل       

ــات مرتبطــة بعمــل وزارة الصــحة واجلهــات التابعــة هلــا         13 غايــة منهــا مثــان غاي

 بالدولة الليبية على النحو التالي:

 خفض نسبة الوفيات بشكل عام واملواليد واألطفال بشكل خاص -

 القضاء على األوبئة واالمراض املزمنة واملميتة واملعدية -

 الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقليتني   -

 اإلجنابية،  خدمات رعاية الصحة  ضمان حصول اجلميع على -

حتقيق التغطية الصـحية الشـاملة، مبـا يف ذلـك احلمايـة مـن املخـاطر املاليـة،          -

وإمكانية احلصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية اجليـدة وإمكانيـة   

 حصول اجلميع على األدوية واللقاحات اجلّيدة والفعالة وامليسورة التكلفة

دعــم البحــث والتطــوير يف جمــال اللقاحــات واألدويــة لألمــراض املعديــة وغــري   -

 املعدية  

ــاع      - ــذا القطـ ــوى العاملـــة يف هـ ــاع الصـــحة وتوظيـــف القـ ــل يف قطـ ــادة التمويـ زيـ

 وتطويرها وتدريبها واستبقائها يف البلدان النامية،  

ــدرات   - ــز قـ ــال تعزيـ ــة يف جمـ ــاطر وإدارة     الدولـ ــن املخـ ــد مـ ــر واحلـ ــذار املبكـ اإلنـ

 خاطر الصحية الوطنية والعامليةامل

فرض علـى مجيـع القـائمني علـى ادارة وتصـريف شـؤون       ظ تالمن االهمية االمر 

ــاة الصــحية  القطــاع ضــرورة بــذل االهتمــام والعنايــة الالزمــتني للنهــوض      باحلي

 للمواطن وجعله من اوس أولوياتهم.

الصـحة  والسؤال الـذي يطـرن باخلصـوص هـل حققـف احلكومـة بـالعموم ووزارة        

 بشكل خاص أي من هذه الغايات أو هل وضعف خطة أو اسرتاتيجية لتحقيقها؟

مــن خــالل تقيــيم ديــوان احملاســبة ألداء القطــاع الصــحي الحــظ ا رافهــا بشــكل     

 والظـواهر  املالحظـات  مـن  العديـد كامل عن تلك االهداف والغايات حيث ظهـرت  

 بالشـكل  خمصصـاتها  جيـه وتو أنشـطتها  إدارة املختلفة يف القصور وأوجه السلبية

 -ولعل أبرز تلك املشاهدات يتمثل يف االتي: املطلوب 

جليــا وواضـحـا    تردى وتأزم الوضـع الصـحي والـدوائي بشـكل متزايـد مـا يظهـر        -

مـــن واقـــع حـــال املراكـــز واملستشـــفيات احلكوميـــة العامـــة وملاضـــر مركـــز  
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ــة املتبادلــ       ــة واألغديــة واملراســالت ذات العالق ــى األدوي ــة عل ة بــني وزارة الرقاب

 .الصحة وجهاز االمداد الطيب ومصلحة اجلمارك ومصرف ليبيا املركزي
عــدم اضــطالع الــوزارة مبســؤولياتها بتســخري كافــة إمكانياتهــا إلعــادة تقيــيم    -

السياســة الدوائيــة للدولــة وإعــادة النظــر يف التشــريعات احلاليــة مبــا يتماشــى  

ــاـ    ــور حفاظــ ــراف او قصــ ــة ويضــــمن تــــاليف اي ا ــ ــع املرحلــ ــواطن  مــ ــى املــ علــ

 .والسالمة العامة
 .املخصصة لتلبية وتغطية احتياجات القطاع االموال وتوظيف ادارة سوء -
عــدم الــاذ االجــراءات الالزمــة ملعاجلــة ظــاهرتي التســيب االداري والبطالــة         -

املقنعـــة خصوصــــا بالعناصـــر الطبيـــة والطبيـــة املســـاعدة احملـــرك االساســـي        

دم احتــواء املشــاكل والصــعوبات الــظ  لتقــديم اخلــدمات الطبيــة فضــال عــن عــ  

   .تواجه هذه الشرحية اهلامة
احلالـة الفنيــة للمبـاني واملخــازن ووسـائل النقــل واآلالت واملعـدات بأغلــب      وءسـ  -

االجهزة واملستشفيات واملراكز والوحدات الصحية بالرغم مـن حجـم االمـوال    

 .الظ س انفاقها

العالجيـــة فضـــاـل عـــن انعـــدامها تـــدنى مســـتوى اخلـــدمات املقدمـــة باملنظومـــة  -

 .ببعض املناطق

ارتفـــاع عـــدد املستشـــفيات واملراكـــز الطبيـــة الـــظ قفلـــف ابوابهـــا امـــام املرضـــى  -

 .واملصابني لعدم توفر مواد ومستلزمات تشغيلها

التنــاق  املتزايــد والكــبري يف القــدرة االســتيعابية للنــزالء بأغلــب املستشــفيات     -

 .واملراكز اإليوائية

وب والتشوهات والفوضـى يف  ـارة وتـداول وتعـاطى األدويـة علـى       انتشار العي -

   .كافة املستويات العامة منها واخلاصة

اســلوب فــرض االمــر الواقــع )انتظــار املشــكلة     االصــرار علــى االســتمرار بــنهج    -

ــذي     ــاع الـ ــؤون القطـ ــريف شـ ــع يف ادارة وتصـ ــها( املتبـ ــى حلـ ــل علـ ــن س العمـ  ومـ

 .  واملهام االساسية على األنشطة ةوالسيطر الضبط القدرة على عدم يوضح

ــة        - ــدارك الثغــرات القانوني ــه والتوصــية بت ــات التنبي ــوزارة يف عملي ــاب دور ال غي

النا ة عن إلغـاء بعـض القـوانني والقـرارات املنظمـة لتجـارة وتوزيـع األدويـة         

   .والظ ساهمف يف فقدان السيطرة على هذا اجملال

إنشـاء شـركة األدويـة واملسـتلزمات     اغفال العمل علـى اقـرتان إعـادة تفعيـل أو      -

الطبية املنحلة يتم من خالهلا توريـد وتوزيـع كافـة االحتياجـات مـن األدويـة       

 .للقطاع العام واخلاص

ــداد       - ــة بأعـ ــات خاصـ ــدة بيانـ ــوين قاعـ ــى تكـ ــل علـ ــور وزارة الصـــحة يف العمـ قصـ

املرضــى حســب نــوع املــرض والفئــة العمريــة وامــاكن انتشــاره وعــدد االســرة      
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ملستشــفيات احلكوميــة التابعــة للــوزارة املعنيــة باســتخدام االدويــة    بــاملراكز وا

 .وتقديم اخلدمات الصحية

ــة        - ــام لألدويــ ــاء عــ ــرن عطــ ــداد لطــ ــز واالعــ ــاء التجهيــ ــام بأعبــ ــأخر يف القيــ التــ

 .م2016وحتى العام  م2012واملستلزمات واملعدات الطبية من العام 

عدم القيام بتحديث القائمة النمطية لألدوية الليبيـة والـظ ي يـتم حتـديثها      -

لتواكــب التطـور العلمــي يف جمــال صـناعة الــدواء مــن حيــث    م2005منـذ ســنة  

)النوع / السعر( واالدوية الظ يسمح بتداوهلا يف الدولـة مـع مراعـاة األمـراض     

 بيــة( بضــمان معيــار   املنتشــرة )وفقـــا خلارطــة انتشــار االمــراض بالدولــة اللي      

 .س يبنى عليه عند اعداد القائمةااجلودة واملواصفات وتطور االدوية كأس

 لتوريـــد التعاقـــد اجـــراءات مبباشـــرة تقـــوم الـــظ اللجـــان تعـــدد وازدواج اعمـــال -

   .الطبية بالقطاع العام واملستلزمات االدوية

 اجلهـــة الطـــيب باعتبـــاره االمـــداد وجهـــاز بـــني وزارة الصـــحة الكـــبرية الفجـــوة -

 .اليها اعمال التعاقد والتوريد املسند

املتعاقبــة مــن معاجلــة  الطــيب اإلمــداد وإدارات جهــاز الصــحة متكــن وزارة عــدم -

 دليــــل تنظيمــــي؛ وفــــق )هيكــــل بالعمــــل التــــداخل يف االختصاصــــات بالتقيــــد 

 .بوضون العمل خالله من ميكن وظيفي( مالك اختصاصات؛

 مراقبـة  خيـ   فيمـا  الطـيب  اإلمـداد  وجهـاز  الصـيدلة  ادارة بـني  غياب التواصـل  -

 .املخزون حركة

 الطــيب اإلمـداد  جهــاز مبخـازن  الكرتونيــة منظومـة  الرتاخـي يف العمـل لتجهيــز   -

 .لبنود االمداد الطيب املخزنة األرصدة متابعة خالهلا من ميكن

 ملرضــي بيانــات كقاعــدة الــوطين الــرقم إغفــال اســتخدام وتوظيــف منظومــة  -

للرقابـة للحـد مـن ظـاهرة تهريـب وتسـريب االدويـة        كـأداة   املزمنـة  االمراض

   .التخصصية

غيـــاب دور وزارة الصـــحة يف متابعـــة املصـــحات والعيـــادات اخلاصـــة ســـواء مـــن  -

ناحيـــة تقـــديم اخلـــدمات او اســـعار تلـــك اخلـــدمات ومـــدى االلتـــزام بـــالقوانني  

 .والتشريعات النافذة

 :(2017-2013) العام للدولةصحي ال نفاقاال

ــة حبجــم املخصصــات       إنفــاقتــرتاون نســب   ــى الرعايــة الصــحية مقارن ــدول عل ال

وفقـا لتصنيف منظمة الصـحة العامليـة وتقـع     %30الي  %10باملوازنة العامة من 

 -بالبيان التالي:  وفقـا للواردالدولة الليبية حتف املؤشر النسيب 
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 املخص  لقطاع الصحة امجالي املخص  باملوازنة العامة السنة املالية

املخص  للقطاع اس نسبة 

 املخص  باملوازنة

2013 66,861,514,000 5,368,076,000 8% 

2014 56,952,029,280 4,221,202,000 8% 

2015 42,982,738,000 3,257,731,000 7% 

2016 42,982,738,000 3,257,731,000 7% 

2017 37,560,000,000 3,584,802,000 9% 
 

 -املوقف التنفيذي العام مليزانية القطاع: 

واملبـالز املسـيلة حلسـابات القطـاع عـن       بلغف قيمة االعتمادات املالية )املخصصات(

 -، وفق التالي: 2017خالل السنة املالية  الدعم( –التحول  –املوازنات )التسيريية 

 املسيل املخص  السنوي امليزانية

نسبة املسيل اس 

 املخص 

 %74 1,665,647,736 2,252,480,000 تاملرتبا

 %82 542,799,980 658,290,000 التسيريية

 %10 33,825,799 350,000,000 التحول

 %50 350,000,000 700,000,000 الدعم

 %100 208,441,000 208,441,000 الطوارئ

 %67 2,800,714,515 4,169,211,000 االمجالي

 

ــن   ــح مــ ــوزارة     يتضــ ــن للــ ــظ ميكــ ــة والــ ــوال املتاحــ ــم االمــ ــابق ان حجــ ــان الســ البيــ

اســتخدامها فعليــــا إلدارة دفـــة العمــل وتقـــديم اخلـــدمات بالقطــاع بلغـــف قيمتهـــا    

ــو   ــة  ــ ــبة    (2.8)اإلمجاليــ ــار بنســ ــار دينــ ــوال   %( 67)مليــ ــم االمــ ــة حبجــ مقارنــ

ــاع   ــة للقطـ ــدم    املخصصـ ــاع وعـ ــوء ادارة القطـ ــراف إس سـ ــذا اال ـ ــب هـ ــود أغلـ ويعـ

 .لتقديم اخلدمات بالقطاعقدرة على التنسيق بني مكوناته ال

يوضــح اجلــدول التــالي توزيــع االمــوال املســيلة مــن وزارة املاليــة علــى مكونــات    -

 القطاع املختلفة:

 االولللباب  سيلامل اجلهة

املسيل للباب 

 املتفرقات، الثاني

االبواب )الثالث، 

 الرابع، الطوارئ(

 امجالي التحويالت

 102,904,152   102,904,152   باخلارج ديون عالج

 88,373,893 81,025,799 3,666,666 3,681,428 وزارة الصحة

 1,033,680,600   4,215,000 1,029,465,600 الصحة باملناطق

 362,454,725 350,000,000  6,500,000 5,954,725 جهاز االمداد الطيب

 90,022,456   90,022,456   العالج باخلارج )مرضي(

 99,998,245   99,998,245   العالج باخلارج )اجلرحى(

 15,951,775   1,666,666 14,285,109 املركز الوطين ملكافحة االمراض

 1,295,792   133,332 1,162,460 الربنامج الوطين لزراعة األعضاء

 1,337,754   616,668 721,086 جملس التخصصات الطبية

 15,696,239   2,149,999 13,546,240 االسعافجهاز خدمات 

 695,570   66,668 628,902 مركز تنمية القوة العاملة الطبية
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 االولللباب  سيلامل اجلهة

املسيل للباب 

 املتفرقات، الثاني

االبواب )الثالث، 

 الرابع، الطوارئ(

 امجالي التحويالت

 227,157   12,501 214,656 مركز املعلومات والتوثيق الصحي
اجمللس الوطين لتحديد املسؤولية 

 835,821   66,667 769,154 الطبية

 154,714   125,000 29,714 اهليئة الوطنية لزراعة القرنية
املستشفيات التعليمية والعامة 

 929,575,622 161,241,000  173,145,960 595,188,662 والقروية

حتسني اخلدمات الصحية 

 49,600,000   49,600,000   والعالجية

 1,000,000   1,000,000   ألمراض السكر املركز الوطين
لتطوير النظام  املركز الوطين

 910,000   910,000   الصحي

مركز العمليات املشرتكة 

 6,000,000   6,000,000   طرابلس الكربى 

 2,800,714,515 592,266,799 542,799,980 1,665,647,736 الصحة

 

 -املالحظات والظواهر العامة: 

ــض        ــحة وبعــ ــابات وزارة الصــ ــة حســ ــ  ومراجعــ ــديوان بفحــ ــام الــ ــالل قيــ ــن خــ مــ

هلــــا تكشــــفف مجلــــة مــــن املالحظــــات الــــظ تشــــرتك بهــــا اغلــــب  املؤسســــات التابعــــة 

 ثل يف اجلهات واملالحظات االتية:مؤسسات القطاع تتم

وتوصــيف للوظــائف مــن  ووصــف وظيفــي مــالك القيــام بإعــداد واعتمــاد عــدم -

 .لكل مؤسسة التنظيمي واهليكل يتماشى ومبا وزارة العمل والتأهيل

 تكليـف فضـاـل عـن   املتخصصـة   املاليـة  للكوادر وافتقاره املالي القسم اداء تدني -

 .املكلفني بها العمل وطبيعة ال تتوافق علمية مؤهالت حتمل عناصر

 بإعـداد  قيامـه  وعدمبه  ةاملناط مهامه اداء عن الداخلية املراجعة مكتب قصور -

لالسرتشـاد بهـا عنـد     العليـا  االدارة وتزويـد  بنتـائج اعمالـه   دوريـة ال التقـارير 

( 193)ت املنظمــة وتصــحيح اال رافــات باملخالفــة ألحكــام املــادة  الــاذ القــرارا

  .واملخازن من الئحة امليزانية واحلسابات

تــأخر بعــض مؤسســات القطــاع يف اعــداد احلســاب اخلتــامي وإحالتــه جلهــات          -

 .من قانون النظام املالي للدولة (23)االختصاص باملخالفة ألحكام املادة 

فتح ومسك بعـض السـجالت والـدفاتر احملاسـبية والرقابيـة اهلامـة لقيـد         عدم -

ــا )ســجل االصــول       ــة منه ــات املالي ــات العملي ــة    –واثب ــد املالي دفــرت  –ســجل العه

 .اخل(...يومية الصندوق

عدم مسك سجل حتليلي حلسـاب الودائـع واالمانـات بالشـكل الصـحيح حبيـث        -

منــه باملخالفــة لــن  املــادة    تــدون فيــه املبــالز الــظ تقيــد باحلســاب أو تصــرف    

   .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن (163)
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عــدم القيــام خبــتم اذونــات الصــرف ومجيــع املســتندات املؤيــدة مبــا يفيــد امتــام     -

ــادة  ــة للمـ ــابات  ( 105) عمليـــات الصـــرف باملخالفـ ــة امليزانيـــة واحلسـ مـــن الئحـ

 .واملخازن

مـن  ( 13)خالفـة ألحكـام املـادة    الصرف بالتجاوز خصـمـا علـى بعـض البنـود، بامل     -

ــن    ــابات فضـــاـل عـ ــة واحلسـ ــل الســـنة املاليـــة مبصـــروفات الئحـــة امليزانيـ  حتميـ

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات ( 10)باملخالفــة للمــادة  ســنوات ســابقة لــ 

 .واملخازن

مـــن ( 184)للمــادة   عــدم إقفــال بعــض العهــد بالصـــورة الصــحيحة باملخالفــة       -

 .واملخازن واحلسابات الئحة امليزانية

مـن  ( 99)ضعف التعزيـز املسـتندي لـبعض املصـروفات باملخالفـة ألحكـام املـادة         -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن

مـن الئحـة   ( 67) عدم القيام باجلرد املفـاجئ للمخـازن باملخالفـة ألحكـام املـادة      -

 .امليزانية واحلسابات واملخازن

فظ االصـناف بهـا ممـا يعرضـها     سوء احلالة العامة للمخازن فضاـل عن سوء ح -

ــادتني    ــة للمــ ــف باملخالفــ ــابات    ( 221-220)للتلــ ــة واحلســ ــة امليزانيــ ــن الئحــ مــ

 .واملخازن

ــادة    - ــد باملـ ــدم التقيـ ــأن      (26)عـ ــازن بشـ ــابات واملخـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

االلتزام واالرتباط بأي نفقات االبعد احلصول علـى اقـرار كتـابي مـن املراقـب      

 .املالي

احلــواالت املاليــة الــواردة واخلاصــة بالبــاب االول       اليــة تفــوق  صــرف مبــالز م  -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن (13)باملخالفة ألحكام املادة رقم 

 (177)اغفال اجراء اجلـرد املفـاجئ للعهـد املاليـة وذلـك باملخالفـة ألحكـام املـادة          -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن

ســس والقواعــد املنصــوص عليهــا بالئحــة امليزانيــة واحلســابات  عــدم مراعــاة األ -

واملخازن عند القيام بعملية اجلرد السـنوي، حيـث يـتم حصـر املوجـودات فقـط       

دون اجــراء املطابقــات الالزمــة بــني الرصــيد الفعلــي والــدفرتي، األمــر الــذي          

ــادة    ــرد ألهميتـــه وذلـــك باملخالفـــة للمـ ــ (292)يفقـــد اجلـ ــة مـــن الئحـ ة امليزانيـ

 سابات واملخازن  واحل
عدم مراعاة وضع بطاقات الصنف علـى األصـناف املوجـودة بـاملخزن باملخالفـة       -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن( 219) للمادة

 .املخازن بإعداد مقايسة سنوية باالحتياجات عدم قيام أمناء -
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ــذ ســنوات وي يــتم التصــرف فيهــا          - ــبعض املخــازن من وجــود أصــناف راكــدة ب

مــن الئحــة امليزانيــة    (309)ل حيــزا مــن املخــزن باملخالفــة لــن  املــادة      وتشــغ

 .واحلسابات واملخازن

عــدم وجــود وســائل األمــن والســالمة املتمثلــة يف أســطوانات اإلطفــاء الكافيــة        -

ــادة     ــن  املــ ــة لــ ــازن باملخالفــ ــابات    ( 290)باملخــ ــة واحلســ ــة امليزانيــ ــن الئحــ مــ

 .واملخازن

ملتابعــة الســيارات، فضــال عــن عــدم مســك    وجــود قســم أو وحــدة حركــة    عــدم -

 .سجل خاص هلا وذلك إلحكام الرقابة واحملافظة عليها

  ديوان وزارة الصحة
 -امليزانية التسيريية: 

، وفـق التفويضـات   2017بلغف قيمـة املخصصـات املفـوض بهـا خـالل السـنة املاليـة        

 بلغــــف دينــــار، يف حــــني (10,000,000)الصــــادرة مــــن وزارة املاليــــة مبلغــــا وقــــدره 

دينــار  (882,020)برصــيد  دينــار (9,117,980) املصــروفات عــن نفــس الفــرتة مبلــز  

 -وفق اجلدول التالي: 

 الرصيد املصروف املفوض به املعتمد الباب

 124,630 4,375,370 4,500,000 4,220,000 االول

 757,390 4,742,610 5,500,000 5,500,000 الثاني

 882,020 9,117,980 10,000,000 9,720,000 االمجالي 

 

ــالز املعتمـــدة بقـــرار     - قيـــام وزارة املاليـــة بإصـــدار تفويضـــات ماليـــة تتجـــاوز املبـ

 .دينار (280,000)ميالدية ومببلز  2017الرتتيبات املالية لسنة 

ــى    - ــاقالت علــ ــراء منــ ــدره       (13)إجــ ــالي قــ ــز امجــ ــاني ومببلــ ــاب الثــ ــد يف البــ بنــ

 .من القانون املالي للدولة (10)ة دينار باملخالفة للماد (3,775,000)

ــبعض املــوظفني دون عرضــها      - ــة تشــجيعية ل ــة   إصــدار قــرارات ترقي ــى جلن عل

شــؤون املــوظفني املختصــة بــالنظر والبــث يف إجــازة مــنح الرتقيــة مــن عــدمها،     

بشـأن   م2010لسـنة  ( 12)من القانون رقـم   (140)االمر الذي يعد خمالفا للمادة 

 .عالقات العمل

دينـار مقابـل العمـل االضـايف، حيـث س الصـرف        (186,750)صرف مبلز وقدره  -

دون ارفــاق مــا يفيــد اداء العمــل بعــد ســاعات الــدوام الرمســي فضــاـل عــن عــدم       

( االمــر الــذي يفقــد املعاملــة إطارهــا    9.ن.اعــداد اذن الصــرف وفقـــا للنمــوذج )م  

 .القانوني
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ــز وقــدره    - ــل اتعــاب وم   (921,970)صــرف مبل ــار مقاب كافــآت لغــري العــاملني   دين

دون ارفــاق القــرارات املؤيــدة لعمليــات الصــرف فضــال عــن غيــاب خــتم املراقــب     

 .باملخالفة .املالي على بعض املعامالت

 خالفـة للشـروط الـواردة   املـوظفني بامل  سداد مقابل قيمة ا ارات سكن لبعض  -

بشــأن حتديـد بعـض اخلــدمات    م2013لسـنة   (346)بقـرار جملـس الــوزراء رقـم    

 .يوان الوزاراتبد

سداد قيمة مقابل ا ار سكن للمراقب املـالي بـالوزارة بعـد انتهـاء مـدة تكليفـه        -

 .كمراقب مالي بالوزارة االمر الذ يعد تصرف يف املال العام باجملان

إيفــاد مـوظفني مبهــام   علــى حسـاب عـالوة الســفر واملبيـف مقابـل     صـرف سـلف   -

مـن   (9)ـا باملخالفـة للمـادة   رمسية دون قيامهم بتسوية السلف املصروفة سـابق 

بشــأن الئحــة االيفــاد   م 2007لســنة ( 751)رقــم قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة   

 .وعالوة السفر واملبيف

صرف مبالز مالية لبعض شركات اخلـدمات السـياحية دون إلزامهـا بتقـديم      -

مـن القـانون    (89)ما يفيد إثبات سدادها للضرائب املستحقة، باملخالفـة للمـادة   

 .بشأن ضرائب الدخل م2010لسنة ( 7)رقم 

عـــدم القيـــام مبخاطبـــة وزارة املاليـــة بشـــأن ايقـــاف إحالـــة مرتبـــات املـــوظفني     -

املتوفني، فضاـل عن عدم قيامها بإحالة وترجيع ارصدة تلك املبـالز الـي حسـاب    

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن (161)وزارة املالية باملخالفة للمادة 

خطابــات ( 5)ام بالــاذ االجــراءات الالزمــة لتجديــد او متديــد عــدد  اغفــال القيــ -

ضـــمان منتهيـــة الصـــالحية قبـــل انتهـــاء مـــدة صـــالحيتها باملخالفـــة لالئحـــة    

 .العقود االدارية

إمتام اجراءات متليك عدد مـن السـيارات لـبعض املـوظفني دون وجـود مـا يفيـد         -

 .مبلفات قسم احلركة والصيانة

رات عـــن اســـتيفاء بيانـــاتهم الالزمـــة بـــالنموذج  امتنـــاع بعـــض مســـتلمي الســـيا  -

 .اخلاص املعد لذلك

ــم         - ــات بقسـ ــة بيانـ ــأنها ايـ ــد بشـ ــة ال يوجـ ــات خاصـ ــل لوحـ ــيارات حتمـ ــود سـ وجـ

 .احلركة والصيانة بالوزارة

سيارة سـلمف ألشـخاص انتهـف عالقـتهم الوظيفيـة بـالوزارة،        (46)وجود عدد  -

عنــيني بغــرض ارجــاع تلــك يف حــني ي يــتم الــاذ االجــراءات القانونيــة حيــال امل

 .السيارات
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 ادارة الصيدلة
نتيجــة حالــة تنــازع االختصاصــات بــوترية بطيئــة ي حتقــق املــأمول  تعمــل االدارة

وجلـــان االزمـــات والطـــوارئ  جهـــاز االمـــداد الطـــيب  الـــظ تعانيهـــا مـــع كـــليب مـــن: ) 

إعــداد االحتيــاج  باختصــاص فيمــا يتعلــق   (الــوطين ملكافحــة االمــراض  واملركــز 

والتعاقد علـى توريـد وصـيانة االجهـزة واملعـدات الطبيـة، والزالـف االدارة         الدوائي

تعـــاني مــــن التخــــبط والتذبـــذب يف ادائهــــا وي تســــتطع القيـــام بواجباتهــــا وفــــق    

 -وترتب عن كل ذلك: املناطة بها اهليكل التنظيمي للوزارة  االختصاصات

قاعــدة بيانــات تشــمل االحتياجــات واملتطلبــات للخطــة املســتقبلية   عــدم تكــوين -

وذلـك مـن   هلا وذلك لكافـة أنـواع العقـود والتكليفـات املربمـة واملطلـوب إبرامهـا        

 -: حيث

التنسيق مع اجلهـات ذات العالقـة يف وضـع األسـس الدوائيـة الالزمـة بالدولـة         -

ك وال تزيـد عـن   وضمان توفري االدوية بشكل منتظم وبكميات تكفي االسـتهال 

ــوب لكــل لصــ  وتقيــيم          احلاجــة ممــا يســمح بتقــدير حجــم االنفــاق املطل

 .املصروف ومقارنته بالنتيجة العالجية

معرفـــة حجـــم انتشـــار االمـــراض بنـــاء  علـــى حقـــائق وارقـــام، ورســـم اخلطـــط    -

ووضــع االســرتاتيجيات املناســبة والصــحيحة لإلنفــاق علــى االدويــة بنــاء  علــى   

 .قاعدة سليمة وواقعية

عــداد إدراســة وحتديــد احتياجــات املرافــق الصــحية مــن األدويــة واملســاهمة يف    -

ــا     ــة بتخزينهــ ــات ومعــــايري اخلاصــ ــع أليــ ــا ووضــ ــة لتوفريهــ امليزانيــــات الالزمــ

وتوزيعهـــا مبـــا يكفـــل حســـن انســـيابها وترشـــيد اســـتهالكها وتـــوفري خمـــزون  

 .اسرتاتيجي منها

 .صرفهاحتسني وتطوير نظم توزيع واستعمال االدوية ومتابعة  -

ــتوردة     - ــة املسـ ــتلزمات الطبيـ ــدات واملسـ ــة للمعـ ــودة وضـــبط النوعيـ ــة اجلـ مراقبـ

 .واملصنعة ملليا ومتابعة ما يستجد منها عامليا

مـــن األجهـــزة واملعـــدات الطبيـــة  دراســـة وحتديـــد احتياجـــات املرافـــق الصـــحية -

ــة       ــايري اخلاصـ ــع املعـ ــا ووضـ ــة لتوفريهـ ــات الالزمـ ــداد امليزانيـ ــاهمة يف إعـ واملسـ

 .وتوزيعها بتخزينها

وضــع املواصــفات الفنيــة للمعــدات الطبيــة والعمــل علــى توحيــدها وتصــنيفها      -

ــق    ــتويات املرافــ ــق مســ ــحية،وفــ ــدات    الصــ ــة للمعــ ــفات الدقيقــ ــع املواصــ ووضــ

واملســتلزمات الطبيــة وتســميتها علميــا حســب الــنظم الدوليــة املعتمــدة وأبــرام   

 .عقود صيانة األجهزة واملعدات الطبية ومتابعة تنفيذها

عداد التقارير الدورية على التجهيزات الطبية وأنشـطة صـيانتها و ديـدها    إ  -

 .ووضع برامج ملعايرتها
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االســتفادة مــن عقــود صــيانة االجهــزة واملعــدات الطبيــة بــبعض املستشــفيات          -

   .الرئيسية من حيث تدريب عناصر فنيني ومهندسني مبواقع االجهزة

ات الطبيـــة باملستشـــفيات ومبـــا افتقـــار االدارة لقاعـــدة بيانـــات لألجهـــزة واملعـــد -

ــد        يفضــي لتضــمينها لعقــود الصــيانة الدوريــة او الوقائيــة وضــمان عــدم توري

   .مشغالت ألجهزة عاطلة

ضـمان اسـتالم املستشـفيات واملراكـز الصـحية      ياالجراءات الكفيلـة   ذلااعدم  -

ألجهـــزة ومعـــدات طبيـــة عـــن طريـــق اهلبـــات وفـــق املواصـــفات مـــن شـــركات     

ن االجهزة املسجلة بـالوزارة وتضـمينها بعقـود الصـيانة     معروفة ألدراجها ضم

   .وتوفري احتياجاتها من املشغالت

ــا         - عــدم وجــود حصــر كامــل وشــامل بعــدد التكليفــات والعقــود الــظ س ابرامه

بــالوزارة، حيــث تــبني مــن خــالل املتابعــة وجــود تضــارب كــبري بالبيانــات بــني       

 .ادارات الوزارة

الدوائية القائمـة يف القطـاعني العـام واخلـاص     الفشل يف اعادة تقييم السياسة  -

والعمـــل علـــى حتـــديثها بإصـــدار  بالتنســـيق مـــع جهـــات االختصـــاص بالدولـــة

التشــريعات والقــرارات الــظ تتماشــي مــع ظــروف الدولــة ومبــا يفضــي لوقــف     

 .التدهور يف الرقابة على عمليات توريد وتوزيع وصرف االدوية

ــة     - ــات العاجلـ ــداد االحتياجـ ــام بإعـ ــية  القيـ ــة التخصصـ ــة لألدويـ ــق  والطارئـ وفـ

كميات تقديريـة غـري مبنيـة علـى احلـد األدنـى مـن املعلومـات وغـري متوافقـة           

مــع االســس العلميــة الصــحيحة مــن خــالل انشــاء املنظومــات بــالرقم الــوطين     

وحتــدد مبتســع مــن الوقــف لتلبيــة   ووفــق قائمــة منظمــة لألصــناف والكميــات 

تهـا وضـمان وصـوهلا للمسـتحقني     الطلبيات بصورة عاجلـة والتأكـد مـن جود   

 .واملستهدفني بالعالج

االســـس الـــظ تتخـــذها االدارة حيـــال تســـجيل  الغمـــوض الكـــبري الـــذي يكتنـــف -

الشــــركات والــــذي ترتــــب عليــــه عــــزوف الشــــركات الكــــبرية املصــــنعة عــــن   

واضـطرار الـوزارة    .التسجيل والظ ال مناص مـن اسـتخدام ادويتهـا ومنتجاتهـا    

   .ات للدخول يف مناقصات وعطاءات الوزارةوفق ذلك ملنحهم استثناء

 احملالـة  االحتياجـات  مـن  توريـده  س مـا  مبتابعـة  بالوزارة الصيدلة إدارة قصور -

 التوريــد  مرحلــة  اس االحتيــاج  إعــداد  مــن  بدايــة  االمــداد  جهــاز  اس قبلــها  مــن 

 مبراقبــة يتعلــق فيمــا الشــأن بهــذا دوريــة تقــارير وإعــداد باملخــازن واالســتالم

   .املخزون حركة

قصــور املراقــب املــالي واملراجــع الــداخلي يف إحالــة الوثــائق واملســتندات املتعلقــة    -

بصرف املبالز النا ة عن العقود وأوامـر التكليـف عقـب الصـرف مباشـرة مبـا       

واملعـدل   م2013لسـنة   (24)من القـانون رقـم    (2)يتوافق مع ما نصف عليه املادة 

 (،90)تنظــيم ديــوان احملاســبة واملــادتني  بشــأنم 2013لســنة  (19)لقــانون رقــم با
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مــن  (99)مــن الئحــة العقــود اإلداريــة والفقــرة السادســة مــن نــ  املــادة       (92)

الئحة احلسـابات وتعمـدهم يف عـدم إحالـة املعـامالت الـظ صـدرت بهـا رسـائل          

ــة ا   ــاعها للمراجعــ ــديوان إلخضــ ــن الــ ــنوات اإلفــــراج مــ م، 2015لالحقــــة يف الســ

   .م2016

 يلى فـتح اعتمـاد مسـتندي لربنـامج الصـيانة اخلـاص بعقـد       حتفظ الديوان ع -

 .تركيب وتشغيل أجهزة األشعة العالجية لألورامتوريد و

تــــأخر الــــوزارة يف صــــرف مســــتحقات املقــــاول للدفعــــة اخلتاميــــة واخلاصــــة  -

مقاولـــة شـــركة خـــط التمـــاس  (2)مبشـــروع صـــيانة العمـــارة الســـكنية رقـــم 

يف وجــود املخصصــات املاليــة   ( 20498/812)للمقــاوالت العامــة للتكليــف رقــم    

 م.7/7/2013للمشروع وقيام الوزارة باستالم املشروع ابتدائيا بتاري  

تـــأخر وتبـــاطؤ الـــوزارة يف الـــرد علـــى مالحظـــات الـــديوان واســـتيفاء النـــواق     -

ــات    ــة )مستخلصـ ــامالت املاليـ ــدر     –للمعـ ــا وصـ ــبق مراجعتهـ ــظ سـ ــواتري( والـ فـ

بشأنها خماطبات بعدم اإلفراج إس حد املماطلـة حيـث  ـاوز السـنة يف بعـض      

 األحيان  

مــن الئحــة العقــود   (85)قصــور الــوزارة وعــدم التزامهــا مبــا نصــف عليــه املــادة     -

اإلداريــة وإحالــة نســخة مــن العقــود الــظ تربمهــا واملقيــدة مبصــلحة الضــرائب 

أيـــة تعـــديالت تطـــرأ علـــى العقـــود ومـــدة تنفيـــذها أو تعـــديل يف  إس الـــديوان و

 .قيمتها

مـن الئحـة احلسـابات    ( 97)قصور الوزارة وعدم التزامها مبـا نصـف عليـه املـادة      -

ــادة  ( 84)واملـــادة  لســـنة  (19)مـــن قـــانون  (46)مـــن الئحـــة العقـــود اإلداريـــة واملـ

يف مقــــدمـا بشـــأن الوثــــائق واملســــتندات الــــظ ترفــــق بالعقــــد وأن تســــتو م 2013

الشــــروط الــــالزم توافرهــــا إلمكانيــــة الصــــرف عنــــد إحالــــة املعاملــــة املاليــــة    

 .للمراجعة

 (العالج )بالداخل واخلارج
يف جمملـــها اهليكـــل  تضـــم وزارة الصـــحة جمموعـــة مـــن اإلدارات واملكاتـــب متثـــل 

شـــؤون العـــالج مـــن خـــالل )مكتـــب شـــؤون  حيـــث يـــتم ادارة ملـــفالتنظيمـــي هلـــا، 

 جملــس الــوزراء رقــم  قــرار مبوجــب اســتحدث والــذيعــالج( اللجــان املركزيــة لل 

بشــــأن اعتمــــاد اهليكــــل التنظيمــــي لــــوزارة الصــــحة وتنظــــيم  م 2013 لســــنة( 11)

جهازها االداري كمـا س تنظـيم املكتـب مبوجـب عـدة قـرارات وكـان آخرهـا قـرار          

ويقوم املكتـب بتطبيـق آليـة قبـول احلـاالت       م،2017 لسنة( 113) رقم وزير الصحة

ــوفر ال الـــظ ــا يتـ ــاملرافق عالجهـ ــة، الصـــحية بـ ــد ودراســـتها العامـ  امكانيـــة وحتديـ

ــا ــداخل عالجهــ ــارج، بالــ ــاذ أو اخلــ ــراءات والــ ــة اإلجــ ــديم الالزمــ ــدمات لتقــ  اخلــ

 اآلتي : يف واملتمثلة اللجان من جمموعة خالل من وذلك احلاالت هلذه الصحية
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 .للعالج االستشارية اللجنة -

 .بالداخل العالج جلنة -

 .باخلارج العالج جلنة -

 .للعالج الفرعية اللجان -

اجلرحـى( خــالل   – )املرضـى بنـد العـالج   لاملخصصـات املعتمـدة    مجلـة  بلغـف حيـث  

يف حــني بلــز مــا س صــرفه   دينــار،مليــون ( 200)مبلــز وقــدره  م2017الســنة املاليــة 

 -ذلك: يوضح  والبيان التالي دينار، (106,946,066)مبلز 

 الفعلياملصروف  املفوض لبند

 الفعلي املصروف

 الرصيد

 باخلارج بالداخل

 1,688,438 35,800,000 47,779,617 83,579,617 100,000,000 املرضى

 2,154,966- 38,314,829 11,199,182 49,514,011 100,000,000 اجلرحى

 466,527- 74,114,829 58,978,799 133,093,628 200,000,000 اإلمجالي

 

ــح  - ــداخل     يتضـ ــالج بالـ ــى العـ ــرف علـ ــوزارة بالصـ ــام الـ ــز قيـ ( 58,978,799)مببلـ

 -ويالحظ بشأنه االتي: 

جمللــس الرئاســي اســتحداث بنــد العــالج بالــداخل دون احلصــول علــى موافقــة ا   -

مـن خمصصـات العـالج باخلـارج اس املخصـ  اجلديـد       جـزء   بشأن اجـراء نقـل  

مـن قـانون    (11-10)ألحكـام املـادتني رقـم     ة(، باملخالفبامليزانية )العالج بالداخل

 .للدولةالنظام املالي 

يف اجـراء مصـروفات    جرحـى( -استغالل خمصصـات العـالج باخلـارج )مرضـى      -

لقـرار   ةخالفـ بامل املاليـة، ن وزارة عـ تفويضـات صـادرة   عالج بالداخل دون وجود 

  .2017لسنة  5رئاسي رقم اجمللس ال

تــوفر  دون بالــداخل  تعاقــد مــع مصــحات خاصــة لعــالج اجلرحــى واملرضــى       ال -

 واعبــاء اضــافية ماليــة التزامــات رتــبت ادى اس الــذياملخصصــات املاليــة االمــر 

 .الوزارة واخلزانة العامةعلى 

بلغف مجلة التفويضات املصلحية الصادرة عـن الـوزارة للسـفارات الليبيـة خصـمـا      

دينـار، خـالل سـنة     (69,114,829)جرحـى(  ـو    من بند العالج باخلـارج )مرضـى،  

 والبيان التالي يوضح ذلك: م2017
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 السفارة
 امجالي التفويضات

 االمجالي

 مرضى جرحى

 349,309 ----------- 349,309 ماليزيا

 5,000,000 1,600,000 3,400,000 اوكرانيا

 1,500,000 ----------- 1,500,000 سلوفاكيا

 10,000,000 ----------- 10,000,000 تركيا

 10,000,000 1,000,000 9,000,000 تونس

 65,520 ----------- 65,520 البوسنة

 6,000,000 1,500,000 4,500,000 ايطاليا

 500,000 500,000 --------- سويسرا

 28,200,000 28,200,000 --------- العراق

 3,000,000 ---------- 3,000,000 صربيا

 4,500,000 ---------- 4,500,000 املانيا

 69,114,829 32,800,000 36,314,829 االمجالي
 

 – اوز املصروفات الفعلية للـوزارة خصـمـا مـن بنـد العـالج باخلـارج )مرضـى         -

( 5,000,000)جرحــــى( لقيمــــة التفويضــــات املصــــلحية الصــــادرة عنهــــا بنحــــو 

 . سة ماليني دينار

 

لعــالج اجلرحــى خصــما مــن التفــويض    إصــدار بعــض التفويضــات املصــلحية    -

   .املالي اخلاص بعالج املرضى

ــة  - ــات     عـــدم كفايـ ــام التفويضـ ــرف )أرقـ ــبعض أذون الصـ ــة بـ ــات الالزمـ -البيانـ

بيــان التفــويض املــالي الصــادرة   -الرصــيد  –إمجــالي التفويضــات واملصــروفات  

 (.عنه

اثقــال كاهـــل الدولـــة الليبيـــة مبصـــروفات اللجـــان املكلفـــة مبتابعـــة املرضـــى   -

بعض الســـفارات، بـــالرغم مـــن وجـــود ملحقـــني صـــحيني للـــوزارة مـــا خيلـــق  بـــ

   .ازدواجية يف العمل ويعكس لبط الوزارة يف ادارة شؤونها

قيام اللجان املركزيـة باملنـاطق بالتعاقـد مـع مستشـفيات خارجيـة ومصـحات         -

خاصة والقيام بتغطية مصاريف املرضى واملرافقني دون الرجـوع للـوزارة ممـا    

ــا   ــالز        ترتــب عنه ــق التزامــات كــبرية فضــاـل عــن الشــبهات حــول صــحة املب خل

 -املالية احملالة من قبل تلك الشركات واملستشفيات منها على سبيل املثال: 

 م2014ســنة   نمطالبــة صــادرة عــن شــركة )نــاتور هايــل ســترتم / املانيــا( عــ         -

 .مليون يورو 10,000,000بقيمة 
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 املركزياحلواالت اخلارجية الصادرة عن مصرف ليبيا  

بلغــف مجلــة احلــواالت الــظ نفــذت للعــالج باخلــارج والصــادرة عــن مصــرف          -

مبلغـــا  بالـــدينار اللــييب م (2017-2016-2015)للســـنوات املاليــة   ليبيــا املركــزي  

 -والبيان التالي يوضح ذلك:  دولة)20)دينار لعدد  (289,361,946) وقدره

 2017 2016 2015 الدولة
 االمجالي

 9,729,023 1,200,000 5,100,000 3,429,023 ايطاليا

 80,854,946 32,150,000 48,704,946 0 تونس

 21,805,000 14,200,000 7,605,000 0 العراق/االردن

 124,985,072 42,000,000 5,006,022 77,979,050 تركيا

 1,896,301 1,896,301 0 0 صربيا

 3,046,006 500,006 546,000 2,000,000 اوكرانيا

 12,092,267 0 6,652,467 5,439,800 املانيا

 9,217,799 0 1,066,779 8,151,020 تشيكيا

 1,181,739 0 1,181,739 0 مصر

 49,000 0 49,000 0 االردن

 308,939 0 308,939 0 امريكا

 295,734 0 295,734 0 الصني

 240,000 0 240,000 0 باريس

 4,048,000 0 48,000 4,000,000 البوسنة

 134,581 0 0 134,581 لندن

 7,500,000 0 0 7,500,000 ماليزيا

 1,700,000 0 0 1,700,000 بلجيكا

 1,512,000 0 0 1,512,000 روسيا

 4,000,000 0 0 4,000,000 بولندا

 4,765,539 0 0 4,765,539 رومانيا

 289,361,946 91,946,307 76,804,626 120,611,013 االمجالي

 

 
 

 -ويالحظ بشأنها ما يلي: 

التصرف بنقل ارصدة بعـض الودائـع والتفويضـات بـني السـفارات )مـن حسـاب         -

االمــر الــذي يــثري الشــكوك حــول هــذه التحــويالت يف ظــل    ســفارة اس اخــرى(
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عدم القيام باملتابعة الدقيقة ألرصـدة تلـك الودائـع واملخصصـة للصـرف علـى       

 املرضى واجلرحى  

االهمــال يف تكــوين ارشــيف ادارى متكامــل حلفــظ املســتندات املتعلقــة مبلفــات     -

   .املرضى املوفدين بقرارات صادرة عن الوزارة واللجان املركزية

عجــز الــوزارة عــن إلــزام امللحقــني الصــحيني بــبعض الســفارات بإحالــة تقــارير   -

 .  دورية بنتائج اعماهلم ومتابعاتهم لألموال احملالة للمرضى

قيام بإجراءات التسـليم واالسـتالم بـني مكتـب شـؤون اللجـان املركزيـة        عدم ال -

ادى اس احتفــاظ رئــيس اللجنــة العليــا للعــالج    للعــالج واللجنــة العليــا للعــالج 

 -االمر الذي استغل يف االتي:  ،خبتم اللجنة)ع أ( )السابق( 

ــر دون      - ــريض اس اخـ ــن مـ ــا مـ ــى وتغيريهـ ــات املرضـ ــب يف بعـــض تفويضـ التالعـ

 .لوزارةموافقة ا

واصــدار الربقيــات اس الســفارات  اســتمرار العمــل خبــتم اللجنــة العليــا للعــالج   -

   .دون الاد أي اجراء من قبل الوزارةم 24/5/2017حتى تاري  

 -العقود املربمة بني الوزارة واملصحات بالداخل: 

اخلاصـة، ومـن خـالل دراسـة عينــة     د مــع املصـحات  وعقـ مـن ال أبرمـف الـوزارة عـدد    

 -ود املربمة من حيث االشرتاطات الواجب توافرها تبني االتي: من العق

 باملخالفـة للمـادة   ،العقـود املربمـة  بعض عدم ارفـاق املالحـق والوثـائق املكملـة بـ      -

 .من الئحة العقود اإلدارية (1) رقم

 (11) رقـم  مـادة للقيام بتحديد موضـوع العقـد حتديـدـا دقيقــا باملخالفـة      العدم  -
 .اإلداريةمن الئحة العقود 

، فضـال عـن   تسلسـلية  أرقامـاـ  ال حتمـل بالسـجالت و  مقيـدة غـري   املربمة العقود -

 .دقيقا حتديد عنوان الطرف الثاني حتديدـاعدم 

فضـاـل عـن ان بعضـها االخـر غـري       بعض العقودبعدم توافق يوم وتاري  التعاقد  -

 .مؤرخ

ي يتضـمن  بعض املالحـق، كمـا   البيانات التعاقدية املالية والفنية ب إدراجعدم  -

نمطيــة مــع  ال األســعاراملالحــق الفنيــة والطبيــة وقائمــة   إس التمهيــد اإلشــارة  

 .الرتميز لكل ملحق

صــــفات واخلــــدمات املقدمـــة بــــالعقود والــــظ تعتــــرب مــــن  اللمو اإلشــــارةعـــدم   -

مـن الئحـة    (84)رقـم  لمـادة  لوذلك باملخالفـة  ، كملة للعقداملاملرفقات والوثائق 

 .اإلداريةالعقود 

 إن اساإلشــارة ب حيــث س االكتفــاء  د قيمــة التعاقــد والعقــبعــض تضــمن تي  -

 .من الطرف الثاني ملالة أوليةهناك تقديرات 
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ــود عـــدم - ــدرة    وجـ ــة وقـ ــبقة ومتكاملـــة جلاهزيـ ــات مسـ ــزامدراسـ ــحات  وإلـ املصـ

وذلــك  ،ملثــل هــده التعاقــدات  الالزمــةاملتعاقــد معهــا علــى التقيــد باالشــرتاطات   

 .من الئحة العقود اإلدارية (11)رقم مادة لل باملخالفة

ــوء - ــوزارة إس جلـ ــد إبرام   الـ ــر عنـ ــف املباشـ ــة التكليـ ــاطريقـ ــ هـ ــدات،ذه هلـ  التعاقـ

مـن   (10) رقـم  و احملـدودة باملخالفـة لـن  املـادة    أوالعدول عن املناقصة العامة 

 .الئحة العقود اإلدارية

ــا - ــام بتشــكيل  لاغف ــة لدراســة  القي خمالفــة ، ممــا يشــكل  موضــوع التعاقــد  جلن

 .من الئحة العقود اإلدارية (68) رقم ادةامللن  

ــع املصـــحات    فحـــ  مـــن خـــالل - ــة مـ ــود املربمـ ــن العقـ ــة مـ ــداخل بعينـ ــبني الـ تـ

مـن حيـث التصـديق عليهـا     الـالزم لتفعيلـها،    القانوني واإلطار افتقارها للشكل

 .صلحة الضرائبمب

 .)شروط الدفع( العقود أي اشرتاطات لعملية السداد كافة تضمنتي  -

ــى    - ــول علـ ــدم احلصـ ــحب    عـ ــة سـ ــمانات يف حالـ ــاءضـ ــد  أو إلغـ ــة  أوالعقـ يف حالـ

 .تقديم اخلدمةبالطرف الثاني  او اخاللاملنازعات بني الطرفني 

جــودة اخلدمــة   األيــزو )  دةشــها لشــرط احلصــول علــى    عــدم تضــمني العقــود     -

 .دوليةعايري الامل وا احملليةعايري املوفق  (املقدمة

و لفــيض أ خــدمات صــحية باجملــان  احلصــول علــى  ل فرصــةاغفــال اســتغال  -

 .لقيمة اخلدمات املسددة نسيب عند سقف ملدد

العناصــر  بتــدريبالطــرف الثــاني  ضــرورة التــزاممــادة تــن  علــى   عــدم ادراج -

ــا مـــع اجلهـــة املتعاقـــد    ــاق عليهـ ــا للنســـب الـــظ يـــتم االتفـ ــا، الوطنيـــة وفقـ  معهـ

 .الئحة العقود اإلدارية من (95) املادةمن فقرة )ب( للباملخالفة 

الــظ تــن  علــى حتديــد عــدد نســ  العقــد وترســل         املــادةالعقــود  ي تتضــمن -

اليــة وديــوان املوزارة  كــل مــن إساجلهــة املتعاقــدة نســخة موقعــة مــن العقــد   

ادة ملــباملخالفــة  الضــرائب، وذلــكهيئــة الرقابــة اإلداريــة ومصــلحة  واحملاســبة 

 من الئحة العقود اإلدارية( 85) رقم

معاجلـة حالـة   تسـوية و ادة توضـح كيفيـة   ملـ  املربمـة  العقـود يف  يتم االشارةي  -

 .اإلداريةمن الئحة العقود  (99) مادةلل باملخالفة ،تقلبات اسعار العالج

وفـق البيـان التـالي:     30/3/2017بلغف مجلة االلتزامات القائمة على الـوزارة حتـى   

- 
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 املبلز بالدينار البيان

 1,722,927,365 املركزيةجلان العالج 

 1,429,007,658 السفارات

 28,758,965 شركات ومصحات
 3,180,693,988 اإلمجالي

 

 على قطاع الصحةااللتزامات املالية والتعاقدية 
ــف االلتزامـــــات القائمـــــة واملرتتبـــــة علـــــى الـــــوزارة      مبلغـــــا وقـــــدره   م(2017) بلغـــ

 -دينار والبيان التالي يوضح ذلك:  (570,155,595)

 

 قيمة االلتزام البيان

 98,047,745 الباب االول: مهايا ومرتبات

 139,079,890 الباب الثاني: مصروفات سنوات سابقة

 187,327,899 واملعدات تالتحول: املستلزما

 22,647,074 التحول: معدات جلنة االزمة

 123,052,986 التحول: املشروعات 

 570,155,595 االمجالي
 

كمــا بلغــف مجلــة االلتزامــات القائمــة علــى جلــان العــالج املركزيــة حتــى تــاري   

 -البيان التالي:  وفق 30/3/2017

 املبلز بالدينار البيان

 1,722,927,365 جلان العالج املركزية
 1,429,007,658 السفارات

 28,758,965 شركات ومصحات
 3,180,693,988 اإلمجالي

 

ــة     ــة االلتزامــات املرتتب ــاز االمــداد الطــيب    كمــا بلغــف مجل ــى جه عــن الســنوات   عل

البيـان   وفـق  17/7/2017طرف املصرف التجاري الوطين حتى تـاري    (2014: 2009)

 -التالي: 

 املعادل بالدينار قيمة االلتزام نوع العملة

متوسط سعر 

 الصرف

 1.5900 105,376,115 66,274,286 يورو
 1.3883 6,217,690 4,478,636 دوالر
 ----- 86,627,043 86,627,043 دينار

 ----- 198,220,849 اإلمجالي
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 -ويالحظ بشأنها ما يلي: 

ــادة    - ــن  املـ ــزام بـ ــدم االلتـ ــازن    ( 26)عـ ــابات واملخـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

املراقـب املـالي او مسـاعديه     والقاضية بضرورة احلصول على اقرار كتابي من

 قبل ترتيب هذه االلتزامات.

القيــام بــأبرام عقــود وانشــاء التزامــات بشــكل عشــوائي دون وجــود خمصصــات       -

 .مالية ملواجهة تلك النفقات

تنــامى وكــرب حجــم االلتزامــات املرتتبــة علــى الــوزارة االمــر الــذي يظهــر ســوء   -

 .ادارة االموال واملخصصات السنوية للوزارة

االلتزامــات املرتتبــة علــى الــوزارة وبعــض اجلهــات التابعــة      قيمــة بعــض  متثــل -

ــار (3,949,070)والبالغــة  ــو   ــا نســبته   دين مــن امجــالي خمصصــات    %102م

ميالديـة وهـي نسـبة مرتفعـة جـدا تعكـس مـدى         2107كامل القطاع عن سنة 

 .سوء ادارة خمصصات القطاع منذ سنوات

  ةاملستشفيات التعليمية والعامة والقروي
مــع   بالبــاب االول اخلــاص باملرتبــات  فيمــا يلــي مقارنــة بــني املبــالز املفــوض بهــا       

 :م31/12/2017الي  م1/1/2017املصروفات الفعلية خالل الفرتة من 

الباب االول خمص  

 وفقـا للرتتيبات املالية 
 املبلز املفوض به املخص  املعدل 

املسيل الفعلي 

 بالدينار
 الرصيد 

 وفر ) اوز(

نسبة 

 املسيل

939,362,000 933,830,000 771,189,990 595,188,662 176,001,328 63% 

 

  ومن خالل الفح  واملراجعة تبني االتي:

ــز   - ــل مبلــ ــاطق إس    ( 5,532,000)حتويــ ــحة باملنــ ــات الصــ ــن خمصصــ ــار مــ دينــ

االعتمــادات املقــررة للمستشــفيات التعليميــة والعامــة والقرويــة للســنة املاليــة  

ــة     2017 ــة والعامـــ ــفيات التعليميـــ ــرر للمستشـــ ــاد املقـــ ــديل االعتمـــ م، وس تعـــ
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دينـار،  ( 933,830,000)دينـار إس مبلـز    (939,362,000)والقروية مـن مبلـز   

 .كما هو ظاهر باجلدول أعاله

 اوز املبالز املفـوض بهـا للعديـد مـن املستشـفيات واملراكـز الصـحية، نتيجـة          -

ــا      ــالز املفــوض به ــالز تفــوق املب ــة مــن     تســييل مب ــى  1/1خــالل الفــرتة املالي حت

مــن قــانون النظــام املــالي   (11- 10) م، باملخالفــة ألحكــام املــادتني 31/12/2017

 للدولة، والبيان التالي يوضح أبرز حاالت التجاوز:

 مقدار التجاوز املصروفات الفعلية املفوض به بالدينار املخص  اسم اجلهة
نسبة 

 التجاوز

 %106 1,473,939- 24,873,939 29,850,000 23,400,000 مستشفى مصراته املركزي

 %124 1,329,009- 6,979,009 8,500,000 5,650,000 املعهد القومي لعالج االورام مصراته

 %126 537,049- 2,587,049 3,100,000 2,050,000 مستشفى مزدة

 %132 561,824- 2,311,824 2,850,000 1,750,000 مستشفى الشويرف

 %234 707,796- 1,237,796 1,550,000 530,000 الكلى جنزورغسيل 

مستشفى زاوية احملجوب القروي 

 %133 402,434- 1,612,434 2,000,000 1,210,000 مصراته

 %117 69,721- 469,721 600,000 400,000 مصرف الدم املركزي مصراته

مركز قرطبة للغسيل الكلوي 

 %186 778,767- 1,688,767 2,150,000 910,000 طرابلس

 %139 240,999- 860,999 1,100,000 620,000 مركز العالج الطبيعي زلينت

 %118 191,897- 1,241,897 1,600,000 1,050,000 مستشفى الرحيبات

 %134 169,000- 659,000 850,000 490,000 مستشفى أوجلة

 %115 418,668- 3,228,668 3,949,999 2,810,000 املركز الصحي البدري

 %616 1,753,076- 2,093,076 2,599,999 340,000 العيادات اجملمعة غريان

 

 اوز املبالز املفـوض بهـا للعديـد مـن املستشـفيات واملراكـز الصـحية، نتيجـة          -

ــا      ــالز املفــوض به ــالز تفــوق املب ــة مــن    خــالل تســييل مب ــى  1/1الفــرتة املالي حت

( الصــادر 1323اجمللــس الرئاســي رقــم )، وتغطيـة التجــاوز بقــرار  م30/9/2017

 .م8/12/2017يف 

لســنة للبـاب الثـاني للمستشــفيات واملراكـز الصـحية ل    بلـز إمجـالي املخصــ     -

ــد   (261,390,000) قيمـــةم 2017 املاليـــة ــذا البنـ ــف مصـــروفات هـ ــالل  وبلغـ خـ

ــن   ــرتة مـ ــس الفـ ــى م1/1/2017 نفـ ــز م31/12/2017 حتـ  (144,729,164) مبلـ

 :دينار

الباب الثاني خمصصات 

 حسب الرتتيبات املالية
املخصصات بعد 

 التعديل
 املفوض به 

املصروفات 

 للجهات الفعلية
نسبة 

 املنصرف 

261,390,000 262,790,000 210,480,000 144,729,164 55% 

 

   ومن خالل الفح  واملراجعة تبني االتي:
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ــرفه    - ــا س صــ ــبة مــ ــالز   %( موووون55)مــــن اجلــــدول يتــــبني ان نســ ــالي املبــ امجــ

 %( 69)املخصصة للبند خالل السنة وان نسبة املنصرف الي املفوض به 

مع اختالف نسبة التسييل من جهـة ألخـرى وانتشـار املزاجيـة يف حتديـد عـدد        -

ويتضــح ذلــك مــن خــالل االطــالع علــى نســب        االشــهر املســيلة هلــذه اجلهــات   

والـبعض   %(100) التسييل فبعض اجلهات احيل هلا كامل التفويض بنسـبة 

مـع ان   من املفوض به واخـرى شـهر واحـد    %(8)االخر سيل له شهرين بنسبة 

ذات اهميـــــة ملواجهـــــة املصـــــروفات الضـــــرورية الحتياجـــــات  مجيعهـــــا جهـــــات

 .املواطنني الظ ال حتتمل التأجيل

دون وجـود تفويضـات ماليـة هلـا تـبني املبـالز        تسييل مبـالز لـبعض املستشـفيات    -

مــن قـانون النظــام  ( 11، 10)باملخالفـة ألحكــام املـادتني    املسـيلة واوجـه صــرفها  

 38لعــدد  5,992,502س حصــر مــا قيمتــه املــالي للدولــة والتشــريعات النافــذة، 

 .جهة

تــدني نســبة تســييل املبــالز لــبعض املستشــفيات املتعلقــة بالتســيري حيــث يتــبني   -

حـد  من اجلـدول ان بعـض املستشـفيات ي تتجـاور السـيولة احملالـة هلـا شـهر وا        

 .من أصل أثين عشر شهرا%(8)

مــع تــأخر احالــة ســيولة خمصصــات البــاب الثــاني لــبعض املستشــفيات الــظ           -

تعاني من نق  يف املواد االولية ومستلزمات التشغيل لنق  يف السـيولة هـذا   

من جهة ومن جهة اخرى نالحظ لصي  وتسييل مبالز هلـا مـن الرتتيبـات    

 املالية الطارئة بدل من صرف خمصصاتها كاملة نورد منها:  

 البيان

املخص  السنوي 

حسب الرتتيبات املالية 

 30/9الي 

املنصرف الفعلي 

 من املخص 
املنصرف من 

 حساب الطوارئ

اجملموع الكلي 

املنصرف من 

 مجيع االبواب

نسبة املنصرف 

الفعلي من 

 املخص 

 %147 6,383,333 3,000,000 3,383,333 4,350,000 مستشفى اخلضراء العام

 %167 15,000,000 9,000,000 6,000,000 9,000,000 مركز طرابلس الطيب

 %114 5,650,000 2,900,000 2,750,000 4,950,000 مستشفى طرابلس املركزي

 

 حتسني اخلدمات الطبية 

 مبلـز  م31/12/2017حتـى   م1/1/2017 خـالل الفـرتة مـن    البند مصروفات بلغف

كما بلز إمجالي املخص  هلذا البنـد عـن السـنة املاليـة      دينار (49,600,000)

 تبني بشأنها ما يلي:، (100,000,000) بقيمةم 2017

عــدم وجــود دراســة مستفيضــة تــبني احتياجــات املستشــفيات احلقيقيــة ويــتم       -

توزيع البند مبوجبهـا باإلضـافة اس عـدم وجـود مـا يفيـد توزيـع البنـد مـن قبـل           

بـوزارة الصـحة واالعتمـاد علـى توزيـع ملـال        جلنة توزيع بند حتسـني العـالج  

 .من مدير مكتب وزير الصحة بنقل تعليمات الوزير باخلصوص
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ونســبة املفــوض بــه  %(50) نالحــظ ان نســبة املفــوض بــه للبنــد خــالل الســنة  -

ــي املســيل   ــان معظــم املستشــفيات واملراكــز املــذكورة      %( 99)ال ــك ف ومــع ذل

ــتلزمات    ــ  يف املسـ ــن نقـ ــاني مـ ــت  تعـ ــة ومسـ ــة  الطبيـ ــعافات االوليـ لزمات االسـ

 .باإلضافة اس تسييل كامل خمصصاتهم بالباب الثاني

  وزارة الصحة ومشروعات عقود
 مشـروعاتها  وقـيم  عـدد  تتضمن بالوزارة املشروعات بإدارة منظومة وجود عدم -

 يـــتم بيانـــات قاعـــدة وتكـــوين املتابعـــة هلـــا يتســـنى مبـــا هلـــا التنفيـــذي واملوقـــف

 .املستقبلية للخطة واملتطلبات االحتياجات حتديد مبوجبها

 ومراكـــز بـــالوزارة املاليـــة اإلدارة وبـــني بـــني ادارة املشـــروعات التنســـيق غيـــاب -

 وزيــر باملخالفــة لقـــرار  املركزيــة واملستشــفيات باملنــاطق الصــحية اخلــدمات

 جلنــة عمــل توقــف باســتمرار ســوء االمــر وازداد 2014 لســنة 53 رقــم الصــحة

 -: اآلتي عنه نتج الذي األمر العمل عن بالوزارة املركزية العطاءات

 باســــتجالب العطـــاءات  جلنــــة مهـــام  بتـــولي  بــــالوزارة املشـــروعات  إدارة قيـــام   -

 . والرتسية العروض

 املباشـر  التكليـف  بطريقـة  بالتعاقـد  متـف  بـالوزارة  عليهـا  املتعاقد املشاريع اغلب -

 .اإلدارية العقود الئحة من 10 رقم املـادة ألحكام باملخالفــــة

 مـن  جـدا  كـبري  عـددا  عنهـا  نتج مدروسة الغري اإلجراءات والقرارات العشوائية -

 ماليـــة التزامـــات ورتبـــف حصـــرها مـــن الـــوزارة تـــتمكن ي والعقـــود التكليفـــات

 .ميزانية الدولة لسنوات سرتهق ضخمة

 حصــــر بضــــرورة الــــديوان بتعليمــــات املشــــروعات وادارة الــــوزارة تقيــــد عــــدم -

 القانونيــة االجــراءات والــاد التنفيــذ حيــز تــدخل ي الــظ الســابقة تالتكليفــا

   .التفعيل او باإللغاء حياهلا

ــفاء الشـــرعية القانونيـــة  املشـــروعات إدارة قيـــام - ــإجراء  بإضـ ــاريع ترســـيةبـ  ملشـ

 بــالرغم واملستشــفيات باملنــاطق الصــحية اخلــدمات مراكــز مــن اليهــا ملالــة

   .اإلدارية العقود الئحة ألحكام خمالفتها من

ــوم بــنفس املعــدات الســترياد اجملهــر جــودة لشــركة تكلــيفني عــدد إصــدار -  الي

 مـدير  رسـالة  علـى  بنـاء   دينار (6,366,003) إمجالية بقيمة التكليف وتسلسل

 م8/1/2013 يف املؤرخـة  16 اشـاري  رقـم  القـروي  اخلميس سوق مستشفى عام

 مسـبقة  فنيـة  دراسـة  دون التكليفـات  هـذه  اعداد وس الشركة عرض على بناء

 ابهـ  املعمـول  واالسـعار  ومطابقتها للمواصفات االحتياجات هلذه احلاجة ومدى

 .املباشر بالتكليف واخلاصة االدارية العقود الئحة من (68) باملخالفة للمادة
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  .الصحية واملرافق للمستشفيات الكهربائية املولدات وتركيب توريدمشروع 

ــب - ــات اغلـ ــظ التكليفـ ــف الـ ــا قامـ ــوزارة بهـ ــأن الـ ــد بشـ ــب توريـ ــدات وتركيـ  املولـ

 بــالعروض ملقارنتهــا مســبقا الفنيــة للمواصــفات دراســة هلــا تعــد ي الكهربائيـة 

 لــن  باملخالفــة املطلوبــة الفنيــة املواصــفات علــى احلصــول ولضــمان املقدمــة

 شــروط بشــأن 13 رقــم واملــادة االداريــة العقــود الئحــة مــن 9 الفقــرة 11 املــادة

 املواصفات. وضع

 االسـعار  لتقـدير  مرجعيـة  أي علـى  تسـتند  ي الوزارة بها قامف الظ لتكليفاتا  -

 باملخالفــة لألســعار التقديريــة القيمــة اعــداد مبوجبــه س معيــار أي يوجــد وال

 االدارية. العقود الئحة من 50 واملادة الفقرة )ز( 11 املادة لن 

 املـادة  لـن   باملخالفـة  للشـركات  الصـادرة  للتكليفـات  اداريـة  عقـود  ابـرام  عـدم  -

   االدارية. العقود الئحة من 23

 الــرغم علــى الكهربائيــة املولــدات وتركيــب بتوريــد الشــركات بعــض تكليــف -

ــة ان مــن ــة وأذن التأســيس عقــد وفــق ونشــاطها اعماهلــا طبيع  لتلــف املزاول

 .التكليف جمال عن جذري اختالف

مــن خــالل   العطــاءات جلنــة اختصــاص علــى بــالوزارة املشــروعات ادارة تعــدي -

ــا ــكيلب قيامهـــ ــة تشـــ ــة جلنـــ ــروض ملراجعـــ ــة الشـــــركات عـــ ــن  باملخالفـــ                     لـــ

 االدارية. العقود الئحة من( 20-19) املواد

  ابوسليم احلوادث ملستشفى"KVA 1000" بقوة كهربائي مولد وتركيب توريد مشروع

 شـركة  لصـاا  م7/7/2013 يف املـؤرخ  (21249) رقـم  تكليـف س مبوجب أمر ال -

 دينـار ( 451,000) إمجاليـة  وبقيمـة  ةالكهرو ميكانيكي لألعمال الباهر العطاء

 تضــيمنه مــن الــرغم علــى الصــادر للتكليــف إداري عقــد إبــرام عــدم تــبني حيــث

 مـــن (23) رقـــم املـــادة لـــن  باملخالفـــة وهـــذا اإلداريـــة العقـــود ألحكـــام إشـــارة

 اإلدارية. العقود بنماذج اخلاصة اإلدارية العقود الئحة

 مــن لألنســب بتقريرهــا أفــادت العــروض لدراســة املكلفــة اللجنــة بــأن لــوحظ  -

( 50) للمـادة  باملخالفـة  وذلـك  الفنيـة  املواصـفات  إس التطـرق  دون السعر حيث

   .اإلدارية العقود الئحة من

 أعمــال تنفيــذ ملتابعــة جلنــة أو مشــرف مهنــدس تكليــف يفيــد مــا وجــود عــدم -

   .املشروع

 احملــــددة باملــــدة األعمــــال بنــــود مراحــــل لتنفيــــذ زمــــين برنــــامج وجــــود عــــدم -

 .بالعرض

 لتشــغيل املستشــفى مــن فنيــة عناصــر (2)عــدد تــدريب يفيــد مــا وجــود عــدم -

 .الشركة من املقدم العرض حسب والصيانة
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 رقـم  البنـد  بتنفيـذ  الشـركة  قيام مدى يوضح اإلشراف فين تقرير وجود عدم -

 الكوابـل  وحتديـد  القائمـة  الكهربائيـة  التمديـدات  بفحـ   بالقيام اخلاص( 3)

 مـــن  والتأكـــد  القدميـــة  الكوابـــل  اختبـــار  مـــع  وتركيبهـــا  توريـــدها  املطلـــوب

 ما يلزم. وتغيري صالحيتها

ــوحظ - ــود خــزان أن ل ــورد الوق ــذي امل ــه س وال  للمواصــفات مطــابق غــري تركيب

 للصــدأ القابــل احلديــد مــن مصــنوع أنــه حيــث مــن التكليــف بعــرض احملــددة

   به. تلقائي استشعار نظام تركيب وعدم

 وأن عــرض Perkins بركينــز نــوع تركيبــه س الــذي املــورد املولــد بــأن لــوحظ -

  (.كات SERLES800) املولد نوع املقدم الشركة

  ابوسليم احلوادث مبستشفى املغناطيسي الرنني مبنى وتنفيذ تصميم مشروع

 للمسـتلزمات  الصـدى  شـركة  لصـاا  م(-24285/2013) رقـم  التكليـف  موضوع -

 - :اآلتية واملالحظات املخالفات تبينف الطبية واملعدات

 مـن ( 10) رقـم  املـادة  ألحكـام  باملخالفة املباشر التكليف بطريقة للتعاقد اللجوء -

 مــن حالــة أي عليــه ال ينطبــق التكليــف هــذا أن حيــث اإلداريــة العقــود الئحــة

 إليها. املشار باملادة احملددة الفقرات

 واضـح  بشـكل  النهـائي  رأيهـا  بإبـداء  العـرض  بدراسـة  قامـف  الظ اللجنة تقم ي -

 األعمـال  بنـود  موافقـة  ومـدى  املقدمـة  االسعار مالئمة مدى إس تطرقها وعدم

  (أ) الفقـرات  ألحكـام  باملخالفـة  املطلوبـة  الفنيـة  واملواصفات للشروط بالعرض

ــن( ب) و ــادة مـ ــم املـ ــة مـــن( 68) رقـ ــود الئحـ ــة العقـ ــد اخلاصـ ــة بالتعاقـ  بطريقـ

 املباشر. التكليف

 تأسيسـها  ألغـراض  باملخالفـة  املقـاوالت  جمـال  يف بأعمـال  الشـركة  تكليف س -

 اجلهـات  بقيـد  اخلاصـة  اإلداريـة  العقـود  الئحـة  مـن  (15) رقم للمادة باملخالفة

 املقاوالت. بأعمال للقيام املؤهلة

 الرجـوع  دون الشـركة  لصـاا  وإصداره التكليف إجراءات باعتماد الوزير قيام -

 الفقـرة  ألحكـام  باملخالفـة  الشـركة  عرض بدراسة قامف الظ اللجنة لتقرير

 العقود. الئحة من (68) رقم املادة من( ج)

 املشـروعات  إدارة مـدير  عليـه  أسـتند  العـرض  بدراسة قامف الظ اللجنة تقرير -

ــالوزارة ــأن الـــوزير/  للســـيد إفادتـــه يف بـ  مبراجعـــة قامـــف املشـــروعات إدارة بـ

 رقـــم بكتابـــه التعاقـــد إجـــراءات إمتـــام مـــن مـــانع تـــرى وال التكليـــف مســـتندات

( ج) للفقـــرة باملخالفـــة التقريـــر إرفـــاق بـــدون م31/7/2013 يف املـــؤرخ (23991)

 العقود. الئحة من( 68) رقم املادة من

 مقـاوالت  عقـد  إبـرام  دون فقـط  مسـتند  مبوجـب  املباشـر  التكليف طريقة إتباع -

 جـــودة علـــى احلصـــول كـــذلك ويضـــمن الدولـــة حـــق لضـــمان عامـــة وأشــغال 
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 مــن (23) رقــم املــادة ألحكــام باملخالفــة باملشــروع العمــل ســري وحســن اخلدمــة

 االدارية. العقود بنماذج اخلاصة االدارية العقود الئحة

 الســائدة الســوق اســعار مــع باملقارنــة باملشــروع املربــع املــرت تنفيــذ تكلفــة ارتفــاع -

 وصـلف  حيـث  الفـرتة  نفـس  يف الـوزارة  قبـل  من واملربمة املماثلة العقود وأسعار

 املربع. للمرت دينار (3000) حدود إس املسقوف املربع املرت تنفيذ تكلفة

 املصــروف باملســتخل  واألســقف للحــوائط الداخليــة اللياســة بنــد اعتمــاد س -

 الداخلية. لألسقف اللياسة تتم ي الواقع أرض وعلى

ــفات تغــــيري س - ــد مواصــ ــالء بنــ ــات طــ ــة الواجهــ ــن اخلارجيــ ــالء مــ ــادة الطــ  مبــ

 مـع  واتفـاق  موافقـة  يفيـد  مـا  وجـود  دون اخرى مبادة الطرطشة إس اجلرافيف

 املصروف. املستخل  يف السعر يف تغيري ودون االشراف جهاز

 لــرت (80) ســعة كهربائيــة ســخانة وتركيــب توريــد بنــد مواصــفات تغــيري س -

ــد اس ــب توريـ ــعة ســـخانة وتركيـ ــعر يف لفـــيض دون لـــرت( 25) سـ ــو السـ  وهـ

 .املصروف باملستخل  دينار( 900)

 باملستشفيات. اجلثامني حلفظ ثالجات وتركيب مشروع توريد

 هلــا وكيــل وجــود وعــدم االســعار ارتفــاع حبجــة الشــركات عــروض اســتبعاد -

ــالرغم ــن بـ ــعارها ان مـ ــل اسـ ــن اقـ ــركة مـ ــع الشـ ــد املزمـ ــا التعاقـ ــث معهـ ي  حيـ

للشـــركات  عـــن املناقصـــة ضـــرورة وجـــود وكيـــل حصـــري اإلعـــالن يتضـــمن

 -ذلك:  مثال الراغبة يف دخول املناقصة

ــدنا شـــركة - ــة اســـتوك ميـ ــورو( 589,440) العـــرض قيمـ ــة يـ ــاع حبجـ  يف االرتفـ

 االسعار

 وجـود  عـدم  حبجـة  اريكـي  دوالر( 751,051 )العرض قيمة بوسنية باما شركة -

 ليبيا. داخل وكيل

 املسـتبعدة  الشـركات  رفـض  يوضـح  الـذي  باجلـدول  الرتسـية  مبحضر لوحظ  -

 املشـروع  ترسـية  عـن  االعـالن  وبعد اسعارها الرتفاع الذهبية الشرحية شركة

ــة قــــروب GF شــــركة علــــى ــة بقيمــ ــر دوالر( 835,496 )امجاليــ ــنفس ذكــ  بــ

 مـن  املقـدم  العـرض  يـار تاخ يـتم  التنفيـذ  علـى  الشـركة  تعـذر  حالة يف احملضر

 اســتبعادها مــن بــالرغم دوالر (1,501,015 )بقيمــة الذهبيــة الشــرحية شــركة

 .!!  اسعارها الرتفاع

 مقارنــة جــدـا كــبري بشــكل فيــه مبــالز معهــا التعاقــد املزمــع الشــركة عــرض -

   .%60 تفوق بنسبة للعطاء املتقدمة الشركات جبميع

 :يتضـمن  ي العقـد. كمـا ان عرضـها    قيمـة  مـع  ال يتناسـب  الشركة مال رأس -

- 
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 املوتى. نقل عربة -

 الثالجات. عدد مع تتطابق ال الغسيل طاوالت -

 الغســـيل لطاولـــة امليـــاه مصـــدر ربـــط يف واملتمثلـــة الرتكيـــب قبـــل مـــا أعمـــال  -

 املوتى. لثالجات احلماية وأجهزة الكهربائي والربط الصحي والصرف

 بقيمة العام اجلميل مبستشفى اجلثامني حلفظ تالجه وتركيب مشروع توريد

 دينار. (486,000)

ــدم - ــوع عـــرض عـ ــى التكليـــف موضـ ــاءات جلنـــة علـ  بـــالوزارة املركزيـــة العطـ

ــواد ألحكــام باملخالفــة ــة العقــود الئحــة مــن (20-19) أرقــام امل  اخلاصــة اإلداري

 القـرار  مـن  (8-9) للمـواد  باملخالفة وكذلك املنظمة واألحكام العطاءات بلجان

   العطاءات. جلان عمل تنظيم نبشأ م(492/2013) رقم

 النصــاب مــن أقــل العــروض بدراســة كلفــف الــظ الفنيــة اللجنــة أعضــاء عــدد -

 اخلاصـــة العقـــود الئحـــة مـــن (68) رقـــم املـــادة عليـــه نصـــف مـــا وفـــق القـــانوني

 .املباشر التكليف بطريقة التعاقد بإجراءات

 العــروض أسـعار  قيـاس  لغـرض  للمشـروع  ماليــة تعـديالت  بإعـداد  القيـام  عـدم  -

ــى املقدمــة ــام باملخالفــة ضــوئها عل ــادة ألحك ــم امل  اخلاصــة( ز) الفقــرة (11) رق

 للمـادة  باملخالفـة  االجـراءات  يف البـدء  قبـل  ومتطلباتـه  التعاقـد  موضوع بدراسة

 األسعار. تقديرات وضع بقواعد ةاخلاص (14) رقم

ــف الــــذي الغمــــوض  - ــة يكتنــ ــوئها علــــى س الــــظ الطريقــ ــروض جلــــب ضــ  عــ

 .الشركات

   .خبطة الوزارة وامليزانية املعتمدة تضمني املشروع عدم -

 املواصـفات  مالئمـة  مـدى  اس تتطـرق  ي العـروض  بدراسـة  قامـف  الـظ  اللجنة -

 توفرهــا املطلــوب الفنيــة للمواصــفات عليهــا املرســى الشــركة لعــروض الفنيــة

 لتقـوم  مسـبقاـ  معـدة  تكـون  أن والـظ مـن املفـرتض    التعاقـد  موضـوع  األعمال يف

 البلـــد اس باإلشـــارة اكتفـــف حيـــف بهــا  املقدمـــة العـــروض مواصـــفات بتقيــيم 

 نمـ  (11) رقـم  املـادة  ألحكـام  باملخالفـة  فقـط  عـرض  كـل  يف ثالجـات لل املصنع

 مـن  (50) رقـم  املـادة  ألحكام أيضـا وباملخالفة( و) الفقرة االدارية العقود الئحة

 فنيـا.   العطاءات مبراجعة اخلاصة الالئحة

 واملطب  واحلوادث العظام أقسام بني الرابط النفق وتنفيذ العظام قسم مشروع صيانة

  املركزي طرابلس مبستشفى

ــدم - ــوع عـــرض عـ ــى التكليـــف موضـ ــاءات جلنـــة علـ  بـــالوزارة املركزيـــة العطـ

 بلجـــان  اخلاصـــة اإلداريـــة العقـــود  الئحـــة مـــن (19) رقـــم  للمـــادة باملخالفـــة
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 رقــم الــوزراء جملــس قــرار مــن (9)و (8) أرقــام للفقــرات وباملخالفــة العطــاءات

   .العطاءات جلان عمل تنظيم بشأن م2013لسنة ( 492)

 التنسـيق  يف للدولـة  املـالي  النظـام  قـانون  مـن  (20)رقـم  املادة أحكام مراعاة عدم -

 شـأنها  مـن  تعاقديـة  أو مالية ارتباطات أي تنفيذ قبل بالوزارة املالي املراقب مع

 وباملخالفـــة للدولـــة العامـــة بامليزانيـــة خمصـــ  تـــوفر دون التزامـــات ترتيـــب

 اخلاصة. العقود الئحة من (11) رقم املادة من( د) للفقرة

 الئحــة مــن( 10) رقــم للمــادة باملخالفــة املباشــر التكليــف بطريقــة التعاقــد س -

 الفقــرات مــن حالــة أي عليــه ال تنطبــق التكليــف هــذا أن حيــث اإلداريــة العقــود

 س املباشـر  التكليـف  بطريقـة  التعاقد أن إس باإلضافة املذكورة باملادة احملددة

 خاصـة  إجـراءات  تعـد  والـظ  التكليـف  صـدور  سـبقف  الـظ  لإلجراءات باملخالفة

 أخري. لشركات عروض وجود خالل من املمارسة أو احملدودة باملناقصة

 بدراســة اخلاصــة العقــود الئحــة مــن (11) رقــم املــادة مــن( ز) الفقــرة خمالفــة -

( 14) رقـم  املـادة  وخمالفـة  اإلجـراءات،  يف البـدء  قبل ومتطلباته التعاقد موضوع

 لبنــود األســعار تقــديرات وضــع بقواعــد اخلاصــة اإلداريــة العقــود الئحــة مــن

 للمشـروع  املاليـة  بالدراسـة  القيـام  عـدم  خالل من وذلك تنفيذها املراد األعمال

   .له املبدئية املالية والتقديرات األسعار لبيان شاملة

 بالدراسـة  اخلاصـة  العقـود  الئحـة  مـن ( 11) رقـم  املادة من( 9) الفقرة خمالفة -

 واملكونات. البنود ووصف الفنية

ــادة خمالفـــة - ــم املـ ــة مـــن( 13) رقـ ــة الالئحـ ــع بشـــروط اخلاصـ  مواصـــفات وضـ

ــدات واملشــروعات األعمــال  ألعمــال مواصــفات وضــع عــدم خــالل مــن والتوري

 املشروع.

ــب بهــا س الــظ الطريقــة دمــا يفيــ  وجــود عــدم -  الــظ للشــركات العــروض جل

 للعطاء. تقدمف

 اإلداريــة العقــود بنمــاذج اخلاصــة العقــود الئحــة مــن (23) رقــم املــادة خمالفــة -

 الشركة. مع عامة وأشغال مقاوالت عقد إبرام عدم خالل من

ــاميم وجــــود عــــدم - ــة) تنفيذيــــة ورســــومات تصــ ــائية معماريــ  وصــــحية وإنشــ

 وواقعيـــة دقـــة عـــدم يعكـــس الـــذي األمـــر تنفيـــذه املـــراد للنفـــق( وكهربائيـــة

 تطـرأ  تعـديالت  مـن  عنهـا  يرتتـب  ومـا  بالتكليف اخلاصة األعمال بنود كميات

 التنفيذ. تعثر يف تسبب التنفيذ أثناء التكليف قيمة على

 العـرض  اختيـار  إس تتطـرق  ي الشركات عروض لدراسة شكلف الظ اللجنة -

 خـــالل مـــن وذلــك  واخلــربة املســـبقة  واملواصـــفات األســـعار حيــث  مـــن األفضــل 

 بهـا  اخلاصـة  الـدفع  وشـروط  وأرقامهـا  املتقدمـة  العـروض  قـيم  بتفريز قيامها

 اخلاصـة  اإلداريـة  العقـود  الئحـة  مـن  (50) رقم املادة أو ألحكام باملخالفة فقط
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 اخلاصــة بالتعاقــد (68) رقــم املــادة مــن( ب) والفقــرة فنيـــا العطــاءات مبراجعــة

   املباشر. التكليف بطريقة

 بئر ملستشفى الصحي الصرف املياه معاجلة منظومة وتشغيل وتركيب توريد مشروع

  .ميالد االسطى

 شـــــركة لصـــــاا( 12/5/2013) يف املـــــؤرخ( 13239) رقـــــم التكليـــــف موضـــــوع -

 .دينار (350,000) إمجالية وبقيمة احملدودة املياه خلدمات البحرية

 ألحكـام  إشـارة  تضـيمنه  من الرغم على الصادر للتكليف إداري عقد إبرام عدم -

 اخلاصـة  الالئحـة  مـن ( 23) رقـم  املـادة  لـن   باملخالفـة  اإلداريـة  العقـود  الئحة

 اإلدارية. العقود بنماذج

 ملليــا والصــيانة التشــغيل ألعمــال فنيــة عناصــر تــدريب يفيــد مــا وجــود عــدم -

 .الشركة من املقدم العرض وفق

ــار وقطـــع التشـــغيل ملـــواد الكميـــات أو املواصـــفات حتديـــد يـــتم ي -  الواجـــب الغيـ

 للمنظومة. سنتني ملدة توفريها

 بــولي  مــن  نــات اخز (4) عــدد  وتركيــب  بتوريــد  اخلــاص  البنــد  مطابقــة  عــدم -

م10) سعة إيثلني
3
 تركيـب  س حيـث  الالزمـة  امللحقـات  مجيـع  مـع  خزان لكل (

 . خزان لكل( لرت2000) سعة خزان (2) عدد

 بـاإلدارة  املشـروع  مبلـف ( نهـائي  أو ابتـدائي ) املشروع استالم يفيد ما وجود عدم -

 مبوجــب بــالوزارة املشــروعاتإلدارة  املستشــفى إدارة خماطبــة مــن رغمالــ علــى

ــاب ــم كتـ ــؤرخ (67) رقـ ــق م22/1/2015 يف املـ ــداد واملتعلـ ــراءات بإعـ ــتالمالا إجـ  سـ

 للمشروع. النهائي

ــة التقــارير وجــود عــدم - ــة باملتابعــة اخلاصــة الفني ــاز مــن الدوري  اإلشــراف جه

 باإلدارة   املشروع مبلف

 سبها املهدية الصحي للمركز اخلارجية واألعمال االشعة غرفة صيانة مشروع

 االعمـال  بنـود  مـع  الواقـع  أرض علـى  املنفـذة  االعمال بنود كميات تطابق عدم -

 بزيــادة وذلــك للشــركة صــرفهم املزمــع (2و 1) ارقــام باملستخلصــني املدرجــة

 السـور  خيـ   فيمـا  املنفذة االعمال باملستخل  وعدم تطابق املدرجة الكميات

   .التنفيذية اخلرائط مع املستخل  يف واملدرجة

 بينمـا  دينـار  (28) باملقايسـة  ورد حيــــــث ( 17) رقـــــم البند سعر يف فرق وجــــــود -

   (.37) رقم البند كميات يف فرق وجود وكذلك دينار (18) باملستخلـــــ 

 .الواقع ارض على تنفيذها يتم ي باملستخل  بند (59)ورود  -
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 يف واملتمثلـة  املسـئولني  اعتمـادات  مـن  باملستخلصات املرفقة الدفع شهادات خلو -

   الداخلي. واملراجع املالي واملراقب املالكة اجلهة

ــدم - ــابق عـ ــال تطـ ــذة األعمـ ــى املنفـ ــع أرض علـ ــع الواقـ ــرائط مـ ــة اخلـ  التنفيذيـ

 ومقايسات االعمال واملستخلصات املدفوعة.

هــو  كمــا ولــيس %50 هــي الواقــع ارض علــى املنفــذة الفعليــة اإلجنــاز نســبة -

 . %85 باملشروع بكافة املستندات اخلاصة مثبف

  .للحوادث سليم ابى ستشفىم مغسلة معدات وتركيب توريد مشروع

 التأكـد  ناحيـة  مـن  وخاصـة  شـاملة  دراسـة  العقـد  موضوع بدراسة القيام عدم -

 اجنــازه عنــد منهــا املشــروع الســتفادة وجاهزيتهــا املرفقيــة اخلــدمات تــوفر مــن

 بشــأن االداريــة العقــود الئحــة مــن (11) رقــم املــادة مــن (ج) للفقــرة باملخالفــة

 عــدم خــالل مــن االجــراءات يف البــدء قبــل ومتطلباتــه التعاقــد موضــوع دراســة

 اعمــال مــع املشــروع أعمــال تــداخل نتيجــة املعــدات وتســليم وتشــغيل تركيــب

 وتركيـب  توريـد  اعمـال  مثـل  اعماهلـا  تنتهـى  ي باملستشـفى  قائمة اخرى عقود

 وعـدم  التحليـة  مبحطـة  امليـاه  عسر معاجلة وحدة والتكييف التربيد منظومة

  . املطلوبة بالقوة املوردة املعدات يغدى كهربائي تيار وجود

 مـن  املنقضـية  املـدة  مـع  التنفيـذ  مـدة  مبقارنـة  املشـروع  تنفيـذ  يف الكـبري  التأخر -

 االجـراءات  الـاذ  دون تسـنوا ( 6) حـدود  يف العمل وبدء للشركة املوقع تسليم

   االدارية. العقود والئحة املربم العقد وفق الشركة ا اه القانونية

 املكلـف  االشـراف  جلهـاز  امليدانيـة  الزيـارة  ودفـاتر  الدورية املتابعة تقارير غياب -

 رقـم  املـادة  وفـق  مهامـه  أداء يف قصـور  يعـد  ممـا  بـاإلدارة  املشـروع  مبلف باملتابعة

   االعمال. تنفيذ على االشراف بشأن املربم العقد من (20)

 صـرف  يف احملـددة  النسـبة   ـاوز  س بأنـه  تـبني  بالوزارة املالي القسم مبراجعة -

 صــرف س حيــث املعدلــة الــدفع بشــروط % 80 بنســبة احملــددة االوس الدفعــة

 % 97 نسـبة  يعـادل  مـا  أي املفتـون  احمللـى  االعتمـاد  مـن  ( دينـار  799,304) مبلز

   االشراف. جهاز أو املالي القسم قبل من ذلك توضيح بدون العقد قيمة من

 مـن  املعـد  وشـحنها  تعبئتهـا  قبـل  املـوردة  املعـدات  علـى  الكشـف  تقرير وجود عدم -

 واملــالي الفــين املشــروع مبلــف باخلصــوص الــوزير بقــرار املشــكلة اللجنــة قبــل

  نسـبة  عـن  االفـراج  ضـوئها  علـى  يـتم  الـظ  املسـتندات  ضـمن  من انها من بالرغم

 املعدلة. الدفع شروط حسب الشحن مستندات مقابل العقد قيمة من % 80

 بــاملوقع لــرت 1500 ســعة (3) عــدد امليــاه تســخني خزانــات توريــد بنــد وجــود عــدم -

 صــرف س الـظ  املشـروع  مــواد مقايسـة  اعمـال  بنــود ضـمن  مـن  انهــا مـن  بـالرغم 

   املشروع. ملوقع شحنها مقابل العقد قيمة من % 80 نسبة

   املشروع. عمل مبجال املعدات صيانة على التدريب بند إدراج يتم ي -
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  سليم أبى احلوادث ملستشفى املطب  معدات وتشغيل وتركيب توريد مشروع

 مـن  املاليـة  النسـبة  صـرف  مـن  بـالرغم  العمـل  ملوقـع  بالكامل املواد توريد يتم ي -

   املصنع. البلد من شحنها مقابل العقد قيمة

 عــدم بأســباب تفيــد االشــراف جهــاز مــن الدوريــة املتابعــة تقــارير وجــود عــدم -

   واملالي. الفين املشروع مبلف املشروع ملوقع املواد توريد

 تـأخر  يف سـبب  عملـها  إنهـاء  يف املدنيـة  االعمال تنفيذ يف املنفذة الشركة تأخر -

 .املشروع تنفيذ

 منـد  املنقضـية  املـدة  مـع  التنفيـذ  مـدة  مبقارنـة  املشـروع  تنفيـذ  يف الكبري التأخر -

 االجـراءات  الـاذ  دون سـنوات ( 6) حـدود  يف العمل وبدء للشركة املوقع تسليم

   االدارية. العقود والئحة املربم العقد وفق املنفذة الشركة  اه القانونية

  .سليم أبو احلوادث مبستشفى واملغسلة املطب  مبنى صيانة مشروع

 منـذ  املنقضـية  املـدة  مـع  التنفيـذ  مـدة  مبقارنـة  املشـروع  تنفيذ يف الكبري التأخر -

 وي ســنوات (6) حــدود يف االن لغايــة (2010/  11/  25) للشــركة املوقــع تســليم

ــذ ــراء أي يتخـ ــانوني إجـ ــا قـ ــالرغم  حياهلـ ــوص بـ ــن باخلصـ ــه مـ ــذارات توجيـ  إنـ

   باخلصوص.

 املكلـف  االشـراف  جلهـاز  امليدانيـة  الزيـارة  ودفـاتر  لدوريةا املتابعة تقارير غياب -

 املنوطـة  مهامـه  اداء يف قصـور  يعـد  ممـا  بـاإلدارة  الفـين  بـامللف  املشـروع،  مبتابعة

   .النافذة التشريعات وفق به

 حقــوق يضــمن املعتمــد النمــوذج وفــق املنفــذة الشــركة مــع عقــد إبــرام عــدم  -

ــادة ألحكــام باملخالفــة االول الطــرف  االداريــة العقــود الئحــة مــن (23) رقــم امل

   االدارية. العقود مناذج بشأن

 وفـك  ومأخـذ  مفـاتيح  مـن  يلزم ما وتغيري الكهرباء شبكة صيانة بند اعتماد س -

ــدات ــاءة وحـ ــة االضـ ــتخل  القدميـ ــم باملسـ ــن (3) رقـ ــل مـ ــاز قبـ ــراف جهـ  االشـ

   والربايز(. املفاتيح) املطب  مببنى الواقع ارض على وجودها عدم من بالرغم

ــد اعتمـــاد س - ــان ملطـــة وتركيـــب توريـــد بنـ ــل مـــن بروبـ ــاز قبـ ــراف جهـ  االشـ

ــودة غـــري وهـــي( 3) رقـــم باملســـتخل  ــادة وحســـب الواقـــع أرض علـــى موجـ  إفـ

   باخلصوص. االشراف من تقارير وجود بدون للسرقة تعرضف فإنها املقاول

ــاد س - ــال اعتمـــ ــافية االعمـــ ــد االضـــ ــب للعقـــ ــر مبوجـــ ــة تقريـــ ــة اللجنـــ  املكلفـــ

 تنفيـذها  وأهميـة  وكمياتهـا  االعمـال  هـذه  طبيعـة  توضـيح  بـدون  باخلصوص

 ـــ االتية: للمشاريع للتقرير املعدة اللجنة قبل من للمشروع بالنسبة

   املغسلة. معدات توريد -

   املطب . معدات توريد -
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   واملغسلة. للمطب  املدنية االعمال -

 جلنة االزمات والطوارئ 
من خالل القيام باملراجعة املصـاحبة لتكليفـات اللجنـة ومتابعـة خمرجاتهـا تـبني       

  -: االتي

د والـظ  باعتبارها جلنة ازمة س تشكيلها يف ظروف غري طبيعية متر بهـا الـبال   -

تتطلب الاد كل ما مـن شـأنه تسـخري كافـة اجلهـود بالقطـاع وتوظيفهـا يف        

إطــار ادارة االزمــة واالســتفادة مــن امليزانيــات الــظ رصــدت هلــا لتحقيــق وضــع   

آمــن ومســتقر وطبيعــي للقطــاع وحــل خمتنقــات عاجلــة وضــرورية متــر بهــا      

هـا حلحلـة   املستشفيات واملراكز الصحية حيث ي تراعي أي اسس يـتم مبوجب 

ــحيح      ــا الصــ ــات يف ا اههــ ــذه املخصصــ ــن هــ ــتفادة مــ ــات واالســ ــذه املختنقــ هــ

 -وللغرض الذي خصصف ألجله وذلك من حيث: 

عــدم التقيــد بكافــة اللــوائح والقــرارات املنظمــة لعمليــة التعاقــد ســواء مــن قبــل    -

اللجنة او ما حيال اليها من املستشفيات واملراكز الصحية ، ويرتتـب عـن ذلـك    

املالحظات والنواق  يف مجيع التكليفات احملالـة للـديوان لغـرض    تكرار نفس 

املراجعة واملصادقة وي تقتصر املالحظات والنواق  علـي النـواحي االجرائيـة    

فقط بل يف جوانـب فنيـة دقيقـة خاصـة باملعـدات واملسـتلزمات واالجهـزة املـراد         

تماعـات  توريدها ، يرتتب عـن هـذا كلـه ضـياع وقـف طويـل يف املراسـالت واالج       

وكلــه علــي حســاب تــوفري حاجيــات عاجلــة للمستشــفيات واملراكــز الصــحية   

ــه      ــن الغـــرض الـــذي خصصـــف لـ ــتفادة مـ ــا االسـ ــواطن وايضـ ــا املـ ليســـتفيد منهـ

 .امليزانية 

يما خيـ  توريـد االجهـزة    فغياب التنسيق مع ادارة الصيدلة واملعدات الطبية  -

يف هـذا اجملـال وممـا    واملعدات الطبية ومشغالتها صاحبة االختصـاص االصـيل   

يعد تعدي على اختصاصات االدارة وفق اهليكـل التنظيمـي للـوزارة. ترتـب عـن      

ذلــك تعاقــد بعــض املستشــفيات مــع وســطاء للــوكالء االصــليني للشــركات         

 املصنعة.

التــأخر الغــري مــربر يف الــرد علــى مالحظــات الــديوان والــذي يتجــاوز الشــهر يف   -

 بعض االحيان.

ــز     - ــفيات واملراكـ ــا جلـــان باملستشـ ــة قامـــف بهـ ــاد اجـــراءات معيبـ تزكيـــة واعتمـ

الصـحية والـظ تفتقــر للحـد األدنــى مـن االشـرتاطات القانونيــة والفنيـة ومــن       

امثلة ذلك االجراءات اخلاصة بتوريـد معـدات طبيـة عاجلـة لصـاا مستشـفى       

 -مزدة العام حيث ومن خالل الفح  واملراجعة تبني االتي: 

القاضـي بتشـكيل جلنـة     م2017لسـنة  ( 20)رقـم   رار مـدير املستشـفى  خمالفة ق -

لســنة ( 492)رقــم  لقــرار جملــس الــوزراء (6) مشــرتيات باملستشــفى للمــادة رقــم
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بشأن تنظيم عمل جلان العطاءات وتقرير بعض االحكـام بشـأنها والـظ    م 2013

تن  على اال يقل عدد اعضاء جلان العطـاءات عـن  سـة عناصـر مبـن فـيهم       

رئيس. يف حني ان اللجنة املشكلة مبوجب قرار مـدير املستشـفى تضـم ثالثـة     ال

 الرئيس.مبا فيهم 

واملتمثلــة يف  الغمــوض الكــبري الــذي يكتنــف االجــراءات الــظ قامــف بهــا اللجنــة  -

ــا اللجنـــة ومـــدير     التضـــارب يف تـــواري  االجـــراءات واملراســـالت الـــظ قامـــف بهـ

 .املستشفى

ــل ا     - ــن قبـ ــروض مـ ــديم العـ ــاده    أي ان تقـ ــية واعتمـ ــر الرتسـ ــركات وملضـ لشـ

ــة ــراءات واحالــ ــه       االجــ ــفى املوجــ ــدير املستشــ ــاب مــ ــبقف كتــ ــوزارة ســ ــي الــ الــ

 بستة ايام. للشركات بطلب عروض لتوريد االحتياجات

ي تتضح اسباب ومربرات دعوة هذه الشركات حتديدا ومـا إذا كانـف وكيـل     -

 لشركات مصنعة ام ال.

ــدير  - ــاب مــ ــركات ط  كتــ ــه للشــ ــفى املوجــ ــة   املستشــ ــزة مطابقــ ــه اجهــ ــب فيــ لــ

للمواصفات وذات منشأ اوروبي وذات جودة عاليـة، ويفهـم مـن ذلـك ان اللجنـة      

ــم ب ــدادإي تقـ ــا     عـ ــدها وامنـ ــوب توريـ ــزة املطلـ ــددة لألجهـ ــة ملـ ــفات فنيـ مواصـ

 .تركف اجملال مفتون امام الشركات

ــة جبــوالت ممارســة يف ظــل تقــارب االســعار املقدمــة او         - ــام اللجن ي يتضــح قي

مبحضـر   املـيالس  شـركة  علـى  بالرتسـية  عايري الـظ اسـتندت عليهـا   توضيح امل

الرتســية والــذي كــان يتوجــب فيــه عــرض كافــة اجــراءات اللجنــة ومعــايري       

بـــني الشـــركات وآليـــة االختيـــار والتزكيـــة بالرتســـية مـــن   الفنيـــة املفاضـــلة

خــالل البيانــات الواجــب ادراجهــا باحملضــر وفــق مــا نصــف عليــه الئحــة العقــود    

 االدارية.

مبــوب يف ملضــر   التبــاين يف امســاء الشــركات مــن خــالل العــروض ومــا هــو      -

للشـركات مـن قبـل مـدير      الرتسية، حيث تضمنف املراسالت الظ س توجيههـا 

شــركة مســا  –املستشــفى امســاء الشــركات االتيــة )شــركة مرســي اهلضــاب    

ــاب ــا إلدارة    – اهلضـ ــظ س توجيههـ ــالت الـ ــني ان املراسـ ــيالس( يف حـ ــركة املـ  شـ

مسـا طـرابلس( يف    – ومرسـي اهلضـاب   –وردت من )شـركة املـيالس    فىاملستش

 –حني ان امساء الشركات الواردة مبحضـر الرتسـية )شـركة مـرس اهلضـاب      

ــاب   ــا اهلضـ ــرابلس    –شـــركة مسـ ــا طـ ــيالس(. أي ان شـــركة مسـ وشـــركة املـ

تقدمف بعرض وي يـتم دعوتهـا فيـه، وشـركة مسـا اهلضـاب ي تقـدم عـرض         

، هـذا إذا مـا افرتضـنا ان اسـم شـركة مرسـي او مـرس        ليتم تقييمها من خالله

 مطبعى.اهلضاب كان خطأ 
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  جهاز االمداد الطبي

تــولي دول العــاي أهميــة خاصــة بالسياســة الدوائيــة والــظ تتمثــل يف وضــع رؤيــة  

وبيانـات  بنـاء  علـى دراسـات    واملعـدة  واضحة واسرتاتيجية شاملة ملددة األهـداف  

القابلـــة جمموعـــة مـــن اخلطـــط الطموحـــة وتتضـــمن يف اجملـــال  بيئيـــة وعلميـــة

العوامـل واملـؤثرات و املراحـل     للتنفيذ يف إطار زمـين ملـدد يف ظـل مراعـاة كافـة     

ــا وصـــرفها وتـــداوهلا  وتصـــنيعها املختلفـــة مـــن شـــراء األدويـــة   والرقابـــة وتوزيعهـ

، كمـــا تشـــمل حتـــديث التشـــريعات واللـــوائح وكافـــة اإلجـــراءات املنظمـــة  عليهـــا

ــذا   ــل يف هــ ــروط      للتعامــ ــع الشــ ــؤوليات ووضــ ــد املســ ــك حتديــ ــا يف ذلــ ــال مبــ اجملــ

والضــوابط واملعــايري لكــل مــن لــه عالقــة بتنظــيم و ــارة األدويــة ، فضــاـل عــن           

   .احتوائها على جمموعة من العناصر املنظمة للتعامل واال ار باألدوية

ويعد جهاز االمداد الطيب أحد أهم ركـائز وأدوات تنفيـذ السياسـة الدوائيـة وفقـا       

والـذي  لصـادر عـن اللجنـة الشـعبية العامـة      ا م2009لسـنة   (121)رقـم  لقرار انشاءه 

مــنح صــالحيات تــولي اجلهــاز تــوفري االدويــة واملســتلزمات واملعــدات الطبيــة الــظ    

ــام(   ــاع العــ ــا )القطــ ــد   -وزارة الصــــحة -حيتاجهــ ــا عــــبء حتديــ ــع عليهــ والــــظ يقــ

   .احتياجات الدولة السنوية من االصناف والكميات

 اجلهاز أداء

ــة املاضــية      يعــاني  مــن ( 2017-2013)جهــاز االمــداد الطــيب خــالل الســنوات القريب

ولعــل ضــعف يف األداء وعــدم اســتقرار نتيجــة الظــروف واملشــاكل الــظ ميــر بهــا     

 يف االتي:أبرز تلك املشاهدات يتمثل 

عــــدم اســــتقرار اإلدارة وتعاقــــب الرؤســــاء يف فــــرتات قصــــرية نتيجــــة تغــــري         -

والــوزراء، باإلضــافة اس ضــعف أداء اجلهــة االشــرافية املتمثلــة يف       احلكومــات 

 وزارة الصحة.

العاجـل وبـالتكليف    الوزارة واجلهـاز يف تشـكيل عـدد مـن اللجـان للتعاقـد       تنافس -

ــاج عــرب         ــة ومجيعهــا تقــوم بتحديــد االحتي املباشــر لتوريــد االحتياجــات العاجل

يدلة او املراكـز التخصصـية   التالعب باالحتياجات احملالة اليها من ادارة الصـ 

 لـوحظ وتقـوم باسـتجالب العـروض والرتسـية والـظ      لصاا بعض الشركات 

 -اآلتي:  بشأنها

بقـرار جملـس    نهـا االشرتاطات املنصوص ع االلجان ال تنطبق عليه تلكمجيع  -

بشــأن تنظــيم عمــل جلــان العطــاءات وتقريــر    م2013لســنة ( 492)الــوزراء رقــم 

 .بعض االحكام بشأنها

جهـاز االمـداد الطـيب بتفعيـل ملاضـر اجتماعـات سـابقة لتوريـد األدويـة           قيام -

   .أوصى الديوان بإيقافها
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قيام الوزارة بتجزئة بعض بنـود االحتيـاج الـظ تتوالهـا هـذه اللجـان واملباشـرة         -

ــبة     ــديوان احملاســ ــبقة لــ ــة املســ ــاعها للمراجعــ ــدم اخضــ ــد عــ يف تنفيــــذها بقصــ

 .وتعديالته والئحته التنفيذية م2013لسنة ( 19)باملخالفة للقانون رقم 

مؤشــرات الفســاد    التعاقــد وبشــكل عاجــل وبــالتكليف املباشــر وهــذه احــد اهــم        -

عـدم تضـمني هـذه االحتياجـات ضـمن اخلطـة       وترتب علي اتبـاع هـذا االسـلوب    

للشركات املصنعة وبالتالي يـتم  ميـع الرواكـد مـن      التشغيلية التصنيعية

حيث لوحظ وجـود تسـعرية ملليـة     بالدولهذه البنود من الوكالء االقليمني 

هلذه البلدان ،وايضا هذه االحتياجات تورد بانتهاء اكثـر مـن ثلثـي صـالحيتها     

ونكــون بــذلك قــد وفرنــا علــي هــذه الشــركات مبــالز ماليــة كــبرية للــتخل    

من هذه االدوية الظ قاربف صـالحيتها علـي االنتهـاء والـظ تصـنف كنفايـات       

اللجــوء للشــحن  للــتخل  منهــا، باإلضــافة اس  حتتــاج مبــالز كــبرية  ســامة و

 . ار طائرات خاصة ات وما يرتتب عنه مبالز اضافية إلالعاجل بالطائر

سـوء التوزيــع وعـدم اتبــاع الــدورة املسـتندية الســتالم االصـناف باملخــازن حيــث      -

ــتم بعــض          ــة للمرضــي مباشــرة وت ــاز بتســليم بعــض االدوي ــام اجله ــوحظ قي ل

اشــرة كمشــغالت الكلــي فيمــا يــتم تســليم ادويــة   االســتالمات مــن الطــائرة مب 

ــة دون     ــات متفاوتــ ــية وبكميــ ــاملراكز التخصصــ ــرة بــ ــي مباشــ االورام للمرضــ

ــف   ــن ملـ ــد مـ ــريض  التأكـ ــه واملـ ــهوبياناتـ ــه    رقمـ ــدم قيامـ ــمان عـ ــوطين وضـ الـ

الذي ترتـب عليـه اسـتنفاذ الكميـات يف يـوم      م من مراكز اخري االمر باالستال

للقطــاع اخلــاص يف الــداخل واخلـــارج     واحــد وتســرب جــزء مــن هــذه االدويــة      

وعـــدم حصـــول اغلـــب املرضـــي علـــي احتياجـــاتهم منهـــا اال مـــن خـــالل الســـوق   

  . املوازي ويف ظل ارتفاع متنها دفع بعض املرضي حياتهم مثنـا هلذه املمارسات

 -مؤشر الوضع الدوائي العام للدولة على املستوى الدولي: 

مليـــون دينـــار جلهـــاز االمـــداد اال ان مـــا س      350بـــالرغم مـــن تســـييل مـــا قيمتـــه     

الــدول علــى   إنفــاقتــرتاون نســب  مليــون دينــار وحيــث   110اســتخدامه ي يتجــاوز  

توفري األدوية واملستلزمات الطبية مقارنـة حبجـم خمصصـات الرعايـة الصـحية      

ميالديــة وتقــع  2016وفقـــا لتصــنيف منظمــة الصــحة العامليــة  %50الــي  %05 مــن

 -وفقا للوارد بالبيان التالي:  ف املؤشر النسيبالدولة الليبية حت

 السنة املالية

امجالي املخص  

 لقطاع الصحة

االنفاق على االدوية 

 واملستلزمات الطبية

نسبة االنفاق اس 

 املخص  للقطاع

2013 5,368,076,000 921,124,912 17% 

2014 4,221,202,000 551,575,153 13% 

2015 3,257,731,000 771,647,625 23% 

2016 3,257,731,000 203,614,330 6% 

2017 3,584,802,000 109,696,932 3% 
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وبقــراءة البيانــات باجلــدول الســابق وان ظهــرت يف جمملــها بانهــا نســب هزيلــة  -

وتشــكل ا ــدار اس االســفل يف مضــمونها العــام وهــو مــا يعكــس تــدني مســتوى   

انه يف حقيقة االمـر ميكـن القـول واجلـزم     اخلدمات الطبية يف القطاع العام اال 

بـــان ضـــخامة حجـــم التخصـــي  واالنفـــاق ال يعنـــى بالضـــرورة مســـتوى اداء   

ــري اس       ــد يشـ ــل قـ ــة بـ ــة املقدمـ ــدمات الطبيـ ــتوى اخلـ ــى مسـ ــاز علـ ــز وممتـ متميـ

مســتوى التســريب والفاقــد يف االنفــاق بوجــه عــام، وهــو مــا يقودنــا اس اال ــاه    

ــك    ــا مشــ ــى انهــ ــكلة علــ ــو تشــــخي  املشــ ــوال   ــ ــوء ادارة وتوظيــــف االمــ لة ســ

املخصصة ولـيس قلتهـا مقارنـة بـاألعوام السـابقة بعـد اسـتبعاد حجـم االنفـاق          

 -طبية للجهات والقطاعات التالية:على توفري االدوية واملستلزمات ال

 .القطاع اخلاص -

 .املستشفيات واملراكز الطبية العامة -

 .واجلمعيات االهلية واالفراداهلبات واملساعدات الواردة من املنظمات الدولية  -

مقابـل تـوفري    ميالديـة  2017علـى مـدار عـام     مـن أمـوال   انفاقه مبقارنة ما سو -

خــالل عــام  مــن االدويــة واملســتلزمات الطبيــة بعــدد الســكان   ةاحتياجــات الدولــ

 قــع يف درجــةتالدولــة الليبيــة ب حصــة الفــرد )املــواطن( جنــد ان ميالديــة 2017

 -: ذلكالي يوضح نسبيا والبيان الت متدنية

 للفرد ةالسنوي صةاحل املبلز بالدينار النوع تعداد السكان

مليون  7.246

 نسمة

 دينار سنويـا 97 700,000,000 املخص 

 دينار سنويـا 48 350,000,000 املسيل

 دينار سنويـا 15 109,696,932 االنفاق

 

 -وبقراءة وحتليل البيان السابق نستخل  االتي: 

ضــآلة وقلــة احلصــة الســنوية الــظ حتصــل عليهــا املــواطن خــالل العــام والــظ      -

دينار سنويا ما يرتجـم معاناتـه لتغطيـة نفقـات احلصـول علـى       ( 15)بلغف  و 

االدوية واملستلزمات الطبية خصوصـا فيمـا يتعلـق باألدويـة التخصصـية الـظ      

ــاع      ــاه اس القطـ ــالل اال ـ ــن خـ ــر مـ ــكل مباشـ ــه بشـ ــتنزف مدخراتـ ــاصتسـ  اخلـ

 .  لتغطية تلك الفجوة يف طلبه للدواء

دينــار  (97) الكــبري حلصــة املــواطن مــن مقابــل دعــم االدويــة مــن        االلفــاض -

دينــار ســنويـا مقارنــة حبجــم   15ســنويـا مقارنــة حبجــم املخصــ  الســنوي اس  

 .االنفاق الفعلي سنويـا

لعــام مليــون دينــار خــالل ا( 240) مبلــز اســتخدام علــىعــدم قــدرة ادارة اجلهــاز  -

 .  كان باإلمكان توظيفها للتقليل من معاناة املواطن
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 -: النظم واالجراءات االدارية

موظـف وعامـل مبختلـف التخصصـات وفقــا      ( 827)يدار جهاز االمداد الطيب بعـدد  

 -للتوزيع اجلغرايف االتي: 

 املنطقة

االدارة 

 العامة
فرع سرت 

 الوسطى
طرابلس  فرع

 الغربية
فرع بنغازي 

 الشرقية
فزان  فرع

 اجلنوبية
العدد 

 االمجالي

 827 66 287 235 100 139 العدد
 

ضعف قدرة املتعاقبني والقائمني على ادارة دفـة العمـل باجلهـاز    يالحظ بشأنه ما 

 -)اإلدارات العليا( ويتضح ذلك من خالل االتي: 

 عــدم رســم السياســات والــربامج   اخلطــط بإعــداد اجلهــاز ادارة قيــامعــدم  -

 جـاء  مـا  وحسـب  املطلـوب  بالوجـه  والعمـل علـى متابعـة تنفيـذها     اخلاصـة بـه  

 م،2009 لسـنة  (121) رقـم  العامـة  الشـعبية  اللجنـة  قـرار  مـن  السادسـة  باملـادة 

 .اجلهاز انشاء بشأن

عــدم حتــديث وتقــديم االقرتاحــات املتعلقــة بــاللوائح االداريــة واملاليــة املنظمــة    -

مواكبتـه للواقـع املعـا     لعمل اجلهاز وفقا خلصوصيته ومبا يضمن تطـوره و 

 .ملليا ودوليـا

عــدم قيامــه بتطــوير اداء العــامني باجلهــاز عــن طريــق اعــداد وتنفيــذ الــربامج       -

له من أموال باملوازنة العامـة او مـن خـالل     دالتدريبية سواء من خالل ما يرص

اســتغالله للفــرص التدريبيــة الــواردة بــالعقود املربمــة مــع الشــركات املنفــذة     

 .واملستفيدة من توريد الدواء

غياب رون الفريق يف اجناز االعمال والظ ا ه اليها املشرع عـن طريـق اصـدار     -

ة ادارة جهـاز االمـداد   بتشـكيل جلنـ   م2013لسـنة   (88)جملس الوزراء رقـم   قرار

ويتضـح ذلـك جليــا     اشخاص من بيـنهم رئـيس جلنـة ادارة   ( 5)الطيب بعضوية 

من خالل استمرار رئيس جلنة ادارة اجلهـاز املكلـف بالعمـل منفـردـا باملخالفـة      

 2009لســنة  (121)رقــم مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة  (6،7)لــن  املــادتني 

   .بشأن انشاء جهاز االمداد الطيب

غياب صـفة القيـادة والتوافـق واالنسـجام بـني اعضـاء جلنـة ادارة اجلهـاز خلـق           -

بيئة عمـل غـري مسـتقرة وغـري جيـدة اثـرت بشـكل مباشـر علـى إدارة وأداء هـذا           

   .املرفق اهلام واحلساس

 اجلهـاز  بعمـل  املتعلقـة  والـربامج  اخلطـط  بإعـداد  اجلهـاز  ادارة قيـام عـدم   -

 اللجنـة  قـرار  مـن  السادسـة  باملـادة  جـاء  مـا  وحسـب  املطلـوب  بالوجـه  وتنفيذها

 .اجلهاز انشاء بشأن م2009لسنة (121) رقم العامة الشعبية

ــاد  عـــدم - ــاز بإعـــداد واعتمـ وتوصـــيف  ووصـــف وظيفـــي مـــالك قيـــام ادارة اجلهـ

ــه   ــبني االختصاصــات     العالقــات يوضــح للوظــائف اخلاصــة ب ــة الــظ ت الوظيفي
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ــؤوليات   ــات واملسـ ــالحيات والواجبـ ــتويات اال والصـ ــة ومبـــا  للمسـ ــة املختلفـ  داريـ

 .للجهاز التنظيمي واهليكل يتماشى

ــة     - ــتوى االدارة العامـ ــاز علـــى مسـ غيـــاب االنســـجام والتنســـيق بـــني ادارات اجلهـ

فضال عن غيابه بـني االدارة العامـة وفـروع اجلهـاز املختلفـة ويتضـح ذلـك مـن         

ضــــعف انســــياب البيانــــات واملعلومــــات املطلوبــــة ألداء العمــــل باإلضــــافة اس       

 .بها يف كثري من االحيانتضار

زيــادة وارتفــاع عــدد العــاملني باجلهــاز مقارنــة مبــا يتطلبــه فعــاـل مــن مــوظفني   -

فمــن خــالل تقيــيم الواقــع الفعلــي للعمــل باجلهــاز علــى    وعمــال إلدارة شــؤونه

تـبني انـه يرتكـز علـى عـدد ملـدود مـن         مستوى االدارة العامـة وفـرع طـرابلس   

مــن إمجــالي عــدد املــوظفني علـــى      %30املــوظفني ال يكــاد يتجــاوز مــا نســبته      

اقصى تقدير، االمر الذي جعل منه مؤسسة تعـج بالبطالـة املقنعـة ومبـا ميثـل      

 .طاقة مهدرة غري مستفاد منها

ة مقارنــ قياديــة ةيــمبهــام وظيف عـدم توافــق مــؤهالت بعــض العــاملني املكلفـني   -

)متطلبـات الوظيفـة تسـتلزم احلصـول علـى       مبتطلبات القيام بأعبـاء الوظيفـة  

م بشـأن عالقـات العمـل    2010لسـنة  ( 12)خاص( باملخالفة للقانون رقـم  مؤهل 

 -منها على سبيل املثال: 

 الوظيفة املكلف بها مكان العمل املؤهل العلمي
 مدير مكتب التخطيط االدارة العامة بكالوريوس صيدلة
 رئيس قسم االعتمادات االدارة العامة بكالوريوس صيدلة
 مدير مكتب التفتييف واملتابعة االدارة العامة بكالوريوس بيطرة

 مساعد امني خمزن االدارة العامة مرحلة ابتدائية
 مدير مكتب االعالم االدارة العامة بكالوريوس هندسة كمبيوتر

 املخازنرئيس قسم  فرع طرابلس بكالوريوس بيطرة
 امني خمزن الغازات الطبية فرع طرابلس شهادة اعدادية
 عضو جلنة فح  ادوية لصصية فرع طرابلس شهادة ثانوية

 

مقارنــــة عـــدم تناســـب مــــؤهالت بعـــض العــــاملني مبهـــام الوظيفــــة املكلفـــني       -

ــاء   ــام بأعبــ ــات   )املؤهــــل الوظيفــــةمبتطلبــــات القيــ العلمــــي اعلــــى مــــن متطلبــ

كـــن اســـتثمارهم وتوجيـــه طاقـــاتهم ومعـــرفتهم  موظفـــون مي وهـــم الوظيفـــة(

 -خلدمة اهداف اجلهاز منهم على سبيل املثال: 

 الوظيفة املكلف بها مكان العمل املؤهل العلمي
 رن مجركيصم االدارة العامة ماجستري اقتصاد

 سائق اآلالت ثقيلة فرع طرابلس دبلوم هندسة
 سائق فرع طرابلس دبلوم عالي ادارة

 عامل مناولة فرع طرابلس وتكييفدبلوم تربيد 
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 - :اجراءات توريد االدوية واملستلزمات الطبية

 -االحتياجات العاجلة والتكليف املباشر:  جلنة

 (64)تــبني قيــام رئــيس جلنــة ادارة جهــاز االمــداد الطــيب بإصــدار القــرار رقــم        -

بشأن تشكيل جلنة فنية للشراء العاجـل بطريـق التكليـف املباشـر      م2015لسنة 

من الئحة العقود االدارية الصـادرة مبوجـب قـرار    ( 68) وذلك باملخالفة للمادة

 م.2007لسنة ( 563)اللجنة الشعبية العامة رقم 

عــدم وجــود قــرارات ترســيه صــادرة عــن وزيــر الصــحة وفقـــا حملاضــر الرتســية     -

 .من الئحة العقود االدارية( 22)ذلك باملخالفة للمادة املعتمدة من اللجنة و

ــات الواجـــب      - ــة البيانـ ــة مـــن كافـ ــن اللجنـ ــادرة عـ ــية الصـ ــر الرتسـ خلـــو ملاضـ

 .من الئحة العقود االدارية( 21)دراجها مبا يف ذلك االسعار باملخالفة للمادة إ

ــواردة مــن بعــض املستشــفيات واملراكــز         - ــى رســائل االحتياجــات ال االســتناد عل

ــان   وعــدد مــن احملاضــر القدميــة لتــواري     يــةالطب ( 6) تتجــاوز يف بعــض االحي

أشـهر واعتبارهــا مـن االحتياجــات العاجلــة فضـاـل عــن تكـرار نفــس الرســائل يف     

عـــدد مـــن احملاضـــر باإلضـــافة اس تضـــارب تـــواري  بعـــض العـــروض وتـــواري   

 .رسائل االحتياجات

بـل امتـد اس البـث    عدم اقتصار عمل اللجنة على االحتياجات العاجلـة فحسـب    -

 .يف االحتياجات السنوية منها واملومسية وكذلك االجهزة واملعدات وغريها

عــدم االعــالن عــن حاجــة اجلهــاز اس توريــد مســتلزمات او ادويــة او غريهــا مــن   -

ــواد يف وســائل االعــالم املختلفــة باملخالفــة للمــادة       مــن الئحــة العقــود   ( 31)امل

 .االدارية

ــواري           - ــة حتمــل ت ــة واجنبي تــبني وجــود عــروض مقدمــة مــن شــركات مللي

الحقة لتواري  ملاضر الرتسية الصادرة عن اللجنـة مـن املـرجح ان تكـون س     

التالعـــب بتغـــيري االســـعار الســـابقة بتلـــك العـــروض بعـــد الرتســـية خاصـــة ان  

ــواد       ــة للمـ ــفات الدقيقـ ــعار واملواصـ ــمن االسـ ــية ال تتضـ ــر الرتسـ ــة ملاضـ كافـ

واملستلزمات املـراد توريـدها ممـا يشـري اس ان اجـراءات اللجنـة يف هـذا         واالدوية

 -اجلانب كانف شكلية ليس اال ومنها على سبيل املثال ما يلي: 
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رقم ملضر 

 الرتسية

تاري  ملضر 

 الرتسية

 اسم الشركة

تاري  فاتورة 

 العرض

 قيمة الفاتورة

احملضر 

 الثالث
24/8/2015 TERUMBCT 27/8/2015 1,143,860 يورو 

احملضر 

 الرابع
13/9/2015 

 شركة مارينا

 شركة مرحبا للشفاء

 شركة روبيا

17/9/2015 

28/9/2015 

14/9/2015 

 دينار 2,865,680

 دينار 1,252,069

998,253 

احملضر 

 الثاني
19/11/2015 

CRESCENT 

STRYKER 

COOK 

MEDICAL 

ESC MEDIKAL 
 شركة احمليط املتجدد

 شركة االمتياز

شركة الضحى 

 السترياد االدوية

شركة مزن ليبيا 

 لألدوية

29/11/2015 

3/12/2015 

23/11/2015 

8/11/2015 

29/11/2015 

29/11/2015 

29/11/2015 

29/11/2015 

 يورو 192,531

 يورو 640,413

1,790,624 

 يورو 479,900

 دينار 1,502,900

 دينار 1,542,405

 دينار 727,340

 دينار 1,968,060

احملضر 

 العاشر
19/11/2015 SOFEMED 6/4/2016 813,940 دينار تونسي 

 

مــن خــالل تتبــع الــديوان للمؤسســات احلكوميــة والشــركات واالفــراد املتعــاملني     

-بيــع -لــزين -شــراء-اســترياد -بالــدواء مبختلــف انــواعهم وشــرائحهم )تصــنيع    

 خالل السنوات املاضية ومـا صـاحب ونـتج عـن ذلـك مـن       استهالك(-صرف-توزيع

باملزيــــد مــــن املعانــــاة وجــــود مؤشــــرات خطــــرية   تنبــــئ تقــــارير رقابيــــة تضــــمنف 

وضــع ادارة االمـــوال املخصصـــة   تاســـتمروالفوضــى واهلـــدر دون طائــل فبمـــا لــو    

يف  عمليـات االدويـة  ومتثلف اشـكال سـوء ادارة   الشكل  على هذاللخدمات الصحية 

 -االتي: 
الـدواء )السياسـة الدوائيـة     القصور الواضح يف التعامل مع اليات السوق لتوفري -

للدولــة( وعــدم العمــل علــى حتــديثها حســب متطلبــات املرحلــة والعيــوب الــظ    

   .صاحبف التشريعات ذات العالقة وتطبيقاتها

 .تفشي ظاهرة األدوية املزورة واملغشوشة -

 .توريد وقبول التعامل بأدوية منتهية الصالحية -

 .استرياد أدوية غري مطابقة للمواصفات الفنية -

 .توريد أدوية ذات منشأ ملظور ملليـا -

   ة.التعامل بأدوية وعالمات  ارية من مصانع وشركات اجنبية غري موثوق -

 .االرتفاع الكبري واملبالز فيه يف أسعار أغلب االدوية املوردة -

متكــن واســتحواذ عــدد مــن األشــخاص مــن عمليــات اســترياد و ــارة األدويــة       -

انونيـة بالتشـريعات النافـذة واحتكـار هـذا      داخل الدولة باسـتغالل الفجـوات الق  
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شـركات لـذات    (8)تصـل اس   اجملال بعـد تأسـيس عـدة شـركات هلـذا الغـرض      

والـتحكم   للسـيطرة التالعب يف املناقصات العامـة   مبا يتيح الشخ  او العائلة

 .بغرض حتقيق أكرب قدر من املنافع املادية يف أسعار السوق

ــمان ل - ــارك  الســ ــاهمة والتشــ ــركات املســ ــا   يات لشــ ــة ولزينهــ ــد االدويــ بتوريــ

الالزمـة  االدنـى مـن الشـروط     دبشكل مبـالز فيـه ودون تـوفر احلـ    واملتاجرة بها 

 .دوات االستريادأل

ــة االســترياد بشــرط احلصــول علــى          - ــل دور الدولــة بالســمان حبري عــدم تفعي

 .مسبق من وزارتي الصحة واالقتصاد ترخي 

ــور        - ــائع املقصـ ــلع والبضـ ــد السـ ــأن حتديـ ــاد بشـ ــل دور وزارة االقتصـ ــدم تفعيـ عـ

 .  استريادها على بعض اجلهات واالفراد

ــة     - ــوابط الالزمـ ــاد بوضـــع وحتديـــد الضـ ــام وزارتـــي الصـــحة واالقتصـ عـــدم قيـ

   .السترياد األدوية البشرية والبيطرية

م التعامــل مــع بعــض الشــركات الــظ يقودهــا اشــخاص غــري مــؤهلني منهــا عــد  -

حصول كل مـن مـدير الشـركة ومـدير املخـازن ومـدير التوزيـع علـى شـهادة          

 .بكالوريوس يف العلوم الصيدالنية مع خربة ثالثة سنوات على األقل

التعامل مع بعض قنوات التوريد لتوفري ادويـة لصصـية يف حـني انهـا ليسـف       -

 .وكياـل للشركة املصدرة)املصنعة(

ــوردة     - ــة امل ــة    التعامــل مــع بعــض األدوي ــة للدول وادخاهلــا اس املنظومــة العالجي

 .وهي ليسف ضمن اخر قائمة منطية لألدوية املسجلة بوزارة الصحة

اهمــال جانــب العمــل با ــاه التوريــد مــن الشــركات املصــنعة مباشــرة )حجــز      -

حصة الدولة من خطوط االنتـاج( كخطـوة اسـتباقية ومضـمونة لعـدم وقـوع       

 اة جدا يف االسعار وسـوء جـودة املنـتج( مبـ    املبالغة الكبري)فريسة للتجار  الدولة

يضمن ترشيد االنفاق و اوز خمتنقات الطلـب وحتقيـق اقصـى عائـد ممكـن      

 .من االموال املنفقة

التعامــل مــع بعــض الشــركات دون أن يــدون اســم اجلهــة املســتوردة وعالمتهــا    -

   ى األدوية الظ تقوم باستريادها.التجارية ورقم قيدها يف السجل التجاري عل

ــة دون أن يــدون عليهــا         - اســتالم واســتخدام بعــض االدويــة واملســتلزمات الطبي

ــز     ــل املراكـــ ــة املســـــتخدمة داخـــ ــبة لألدويـــ ــع "" بالنســـ غـــــري خمصـــــ  للبيـــ

   .واملستشفيات العامة

ــة دون أن يــدون عليهــا         - اســتالم واســتخدام بعــض االدويــة واملســتلزمات الطبي

 .درقم اهلوية الدولية وفقـا للرتقيم العاملي املوح

استالم بعض االدوية واملستلزمات الطبية دون أن يـدون عليهـا أسـم الشـركة      -

 .املنتجة وبلد الصنع ونوع السلعة
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ــة      - ــة العربيــ ــادية باللغــ ــرة اإلرشــ ــاق النشــ ــة دون إرفــ اســــتخدام بعــــض االدويــ

 .وطريقة االستخدام وحتوطات األمان والسالمة ببعض االدوية املستلمة

ـــ  - ا ألســـلوب جلنـــة الشـــراء العاجـــل )التكليـــف  قيـــام جهـــاز االمـــداد بالعمـــل وفق

املباشر( وهو اسـلوب غـري جمـدي قطعــا للضـعف الكـبري يف اجلانـب الرقـابي بـه          

حيــث ان االعــداد والتكليــف والســداد يــتم عــن طريــق ذات االداة )جهــاز االمــداد   

الطــيب( فهــو حيتمــل مســتوى عــالي جــدـا مــن شــبهات الفســاد فضــاـل عــن عــدم      

 .الموال بكفاءة وفاعلية يف ظل غياب الشفافيةحتقيقه ملبدأ ادارة ا

 - :مظاهر الفساد يف واجراءات توريد االدوية واملستلزمات الطبية

ــامي   وجــود مؤشــر يالحــظ  الفســاد واستشــراء   ات وظــواهر هامــة وقويــة تنبــى بتن

ظاهرة احتكار  ارة االدوية واملستلزمات الطبية وما يف حكمها الـظ تعـاني منهـا    

بعــض الــدول يف العــاي والــظ تعكــس مــدى تغــول بعــض  ــار ومــوردي الــدواء يف  

الدولة الليبية من خالل تكوين ثروات طائلة وكـبرية يف فـرتات وجيـزة مكنـتهم     

  -ات الطبية ومنها ما يلي: من السيطرة على السوق اللييب لألدوية واملستلزم

متكــن واســتحواذ عــدد مــن األشــخاص علــى عمليــات اســترياد و ــارة األدويــة    -

بالتشــريعات النافــذة واحتكــار هــذا  داخــل الدولــة باســتغالل الثغــرات القانونيــة

الشــركات املســاهمة والشــركات ذات املســؤولية اجملــال بعــد تأســيس عــدد مــن 

شــركات ( 8: 2)بعضــهم ميلــك مــا بــني  هلــذا الغــرض حيــث تــبني أن   احملــدودة

مبــا يتــيح لــه  وأغلبهــا ذات جمــالس إداريــة مشــرتكة لــذات الشــخ  وعائلتــه

منهــا   .االســتحواذ والتالعــب يف املناقصــات العامــة والــتحكم يف أســعار الســوق      

 -املثال:  سبيل على

 املالحظات اسم الشركة

 املساهمة الشاملة

 الشاملة بلسمني

 الشخ  نفس للشركتني اإلدارة جملس يرأس

 املساهمة الرضوان

 الشفاء

 

 باالتصال أو باملكان سواء العنوان نفس حتمالن الشركتان

 املساهمة ليبيانا

 الوطنية ليبيا

 الزمرد

 اهلاتف وأرقام العنوان نفس يف مجيعها تشرتك

 الوطنية ليبيا لشركة عام مدير نفسه ليبيانا شركة إدارة جملس رئيس

 املساهمة ألفا

 اهلناء

 اهلناء لشركة العام املفوض هو ألفا شركة إدارة جملس رئيس

 .باالتصال أو باملكان العنوان نفس حتمالن والشركتان

 املساهمة االمتياز

 الكوف وادي

 املتجدد احمليط

 البسمة شركة

 ذات الشخ  الشركات تلك إدارة جملس يرأس

 الليبية الصفوة

 املناجم

 الزاجل

 

 العائلة( نفس من أفراد يديرها )شركات
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 املالحظات اسم الشركة

 املساهمة احمليط

 األمحر البحر

 القابضة األول النماء

 أساريا

 املساهمة أصايل

 املتوسط منارة

 اجلودة دار

 العماد ذات

 (العائلة نفس من أفراد يديرها )شركات

 الدولية املالك شركة

 اجلديد الينسون شركة

 الدولية: املالك شركة إدارة جملس رئيس

 لشركة الينسون عام مفوض نفسه

 احلديثة العاملية

 املساهمة السلفيوم

 سيناء ابن شركة

 وم نفسيوالسلف احلديثة العاملية شركة من كال إدارة جملس يرأس

 الشخ 

 

الشركات حتمل نفس العنوان سـواء مـن حيـث املوقـع اجلغـرايف أو      عدد من أن  -

 .قنوات االتصال الواردة مبستندات تلك الشركات

ــوان هلــا ممــا   االمــداد الطــيب  جهــاز بعــض الشــركات الــظ يتعامــل معهــا     - ال عن

 ." شكلية" ال وجود ملقر هلا علي أرض الواقع يعطي مؤشر أن بعضها شركات

منهـا او املتعـددة لـذات الشـخ  او      استغالل استخدام تلك الشركات الشـكلية  -

ممكـن  بهدف احلصـول علـي أكـرب قـدر      العائلة كغطاء قانوني غري مستكمل

من عطـاءات التوريـد بغـرض الرتبـح وحتقيـق مكاسـب تصـل اس حجـم تعامـل          

 .بعشرات املاليني خالل العام الواحد

اســتخدام تلــك الشــركات يف التهــرب مــن الرقابــة املســبقة املفروضــة مبوجــب    -

بشــأن اعــادة تنظــيم ديــوان احملاســبة والئحتــه     2013لســنة ( 19)القــانون رقــم  

راءات التعاقــد علــى عمليــات التوريــد الــظ تفــوق  التنفيذيــة وذلــك بتجزئــة إجــ

 .مليون دينار على أكثر من شركة تعود ملكيتها لذات األشخاص 5قيمتها 

قيـــام ادارة اجلهـــاز بإصـــدار أوامـــر شـــراء للعديـــد مـــن الشـــركات قبـــل تـــاري     -

اعتماد احملاضـر وصـدور قـرارات الرتسـية مـن طـرف وزيـر الصـحة باملخالفـة          

 .االداريةلالئحة العقود 

ــام ادارة اجلهــاز بإصــدار أوامــر شــراء للعديــد مــن الشــركات      - الغــري مقيــدة   قي

مبكتـــب قيـــد الشـــركات باجلهـــاز ممـــا يشـــكك يف ماهيـــة العمـــل بهـــذا املكتـــب    

واستخدامه كقاعدة بيانـات وأداة للرقابـة يضـم امللفـات اخلاصـة بالشـركات       

ة املاليـة والفنيـة لتلـك    الظ يتعامل معها اجلهاز من الناحيـة القانونيـة واملقـدر   

 .الشركات خبالف ما تن  عليه الئحة العقود االدارية

بقـيم كـبرية ال    قيام ادارة اجلهاز بإصـدار أوامـر شـراء للعديـد مـن الشـركات       -

تتناســب مــع القــدرات املاليــة لتلــك الشــركات، تصــل يف بعــض احلــاالت إس          

 .مئظ ضعف رأس املال
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شــراء لـبعض الشـركات مقابــل توريـد ادويــة    قيـام ادارة اجلهـاز بإصــدار أوامـر     -

سـعرـا   بأسعار مرتفعة جدـا رغم توفر اخليار والبـديل األقـل   ومستلزمات طبية

 .واملتماثل بالنوع واجلودة والعالمة التجارية يف ذات الفرتة الزمنية

قبول ادارة اجلهاز اسـتالم أدويـة قاربـف مـدة صـالحيتها علـى االنتهـاء " مضـي          -

ة " مـن بعـض الشـركات رغـم تـوفر البـديل األنسـب باملخالفــة        عليهـا ثلثـي املـد   

 .واالليات املنظمة لقبول االدوية واالصناف املستلمة تللقرارا

الفوضى والعشـوائية املنتهجـة يف ادارة اجلهـاز مـن خـالل اصـدار اوامـر الشـراء          -

 .الغري خمطط هلا والظ ادت اس استالم توريدات دون احلاجة هلا

مـا نســبته   فــارق جــدا يصـل اس  ق الشـركات احملليــة مكلـف  التوريـد عـن طريــ    -

ــة ضــعيفة         300% مــن  جــدـاعــن ســعر املصــدر فضــال عــن ان قدراتــه التنفيذي

ــد        حيــث التــزام الشــركات املكلفــة بتوريــد كافــة بنــود امــر الشــراء ويف املواعي

 .واآلجال احملددة

ديم قيــام بعــض الشــركات املعنيــة باســترياد االدويــة وتوريــدها للجهــاز بتقــ         -

بيانات غري صحيحة ملصلحة الضرائب )نتـائج نشـاط خسـارة( بهـدف التهـرب      

 .من دفع الضرائب املقررة

قيام بعض الشركات بتوريد ادوية غـري صـاحلة لالسـتخدام البشـري وادويـة       -

مغشوشــة ومــزورة واخــرى جمهولــة املصــدر، فضــال عــن تلــك االدويــة املنتهيــة  

 .بيةالصالحية والغري مطابقة للمواصفات اللي

ــة مـــن بعـــض الشـــركات الـــظ س     التالعـــب - ــة املقدمـ ــرارات اجلمركيـ يف االقـ

 .تكليفها بتوريد بعض احتياجات اجلهاز

دون توسـيط  من قبـل املـورد    كزاات واملرمستشفيلمباشرة ل بعض املوادتسليم  -

   .االمر الذي يضعف الرقابة على مثل هذه االستالماتهاز اجل خمازن

عـــن  التنـــازل واقـــرار آليــة اعتمــاد وقبـــول ادارة جهــاز االمـــداد الطـــيب لسياســة     -

ادى اس العديـد  احملليـة   تاشـرك ال بـني بعـض   تنفيذ اوامر الشراء او جزء منها

 املؤيــدة لعمليــات الصــرف   عــامالت واالجــراءات واملســتندات  مــن التشــوهات بامل 

 -متثلف يف االتي: 

دراسـة مـدى قـدرة تلـك الشـركات       اصدار اوامر شـراء لـبعض الشـركات دون    -

 .على التنفيذ

ــع        - ــورة لبيـ ــري منظـ ــة غـ ــوق موازيـ ــق سـ ــات خلـ ــاز يف عمليـ ــاهمة ادارة اجلهـ مسـ

يف ظـاهره اإلطـار    وتداول العقود واوامر الشراء الصادرة عنـه وان كـان حيمـل   

 .  القانوني لشرعية االجراء اال انه خيفي بني طياته العديد من االثار السلبية
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اجلهــاز بالــدفع  ــو انفــراد واســتحواذ عــدد ملــدود مــن الشــركات  قيــام ادارة  -

على العقود واوامر الشـراء الصـادرة عـن اجلهـاز االمـر الـذي يعـزز مـن ظـاهرة          

 .تغول تلك الشركات والدفع با اه احتكارها لسوق الدواء

اوامر الشراء الصادرة هلا سـواء مـن ناحيـة     بتنفيذ اتشركال بعض عدم التزام -

تم يــفنســبة مــا   ســتهدفة او املــدة الزمنيــة املطلــوب خالهلــا التوريــد   الكميــات امل

الشـراء ودون توقيـع ايـة    من قيمة أمر  %14 يف البعض منها ال يتجاوز تنفيذه

عقوبــات او غرامــات علــى الشــركات املتقاعســة األمــر الــذي يضــع ادارة اجلهــاز 

تغطيـــة الغـــري مـــنظم ل يف إطـــار املختنقـــات املتكـــررة وخانـــة العمـــل العشـــوائي 

 .ضغوط الطلب املتزايد للمستشفيات واملراكز والوحدات الطبية املختلفة

 شركات التجارة

ومقارنـة االسـعار    لعينـة مـن االعتمـادات املسـتندية     من خـالل االطـالع والفحـ    

شــركات التجــارة  االعتمــادات املســتندية بواســطة أســلوب  تــبني اتبــاع الــواردة بهــا

  -: كما باألمثلة التالية " whole sealer"  " ار اجلملة

 Pac3 اسعار الشراء من شركة

limited 

 / اسعار الشراء من شركة

CHERUBINO limited 
 رقم البند الصنف

اإلمجالي 

 باليورو
 الكمية

سعر 

الوحدة 

 باليورو

اإلمجالي 

 باليورو
 الكمية

سعر 

الوحدة 

 باليورو

144,000 45,000 3.2 1,750,000 70,000  25 
TENOFOVIR 300MG 

TABS [ VIREAD ] 

0020-1920-

0001 

75,000 6,000 12.5 397,500 15,000  26.5 

EMTRICITABINE 

200MG + 

TENOFOVIR 245MG 
TABS. [TRUVADA ] 

0020-1920-

0003 

 

 -االتي:  تبنياملقارنة من خالل 

عند استخدام املقارنـة يف تقـدير التكلفـة احلقيقيـة واملبلـز املصـروف بالزيـادة         -

 اآلتي:النحو  علىالشراء فستكون  بأمريبني بندين فقط 

 يورو CERUBINO limited 2,147,500التكلفة االمجالية للبندين املوردين عن طريق 

 يورو Pac3 limited 411,500تكلفة البندين حسب أسعار 

 يورو 1,736,000 املصروف بالزيادة حسب املقارنة املبلز
 

 نتـائج  أصـناف مـوردة نـورد    ثالثـة  مناخرى اختيار عينة  ولغرض التحقق س -

 -التالي: املقارنة 

 يورو 1,289,550 بنود ثالثعدد التكلفة االمجالية ل

 يورو 127,200 التكلفة احلقيقية حسب املقارنة

 يورو 1,162,350 املبلز املصروف بالزيادة 
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انهــا  حيــثالكــبري يف األســعار  والتفــاوت التبــاين للنظــر حظ وبشــكل ملفــفلــو -

ما يشـري اس سـوء التصـرف يف    بالزيادة  %3700اس  %50ترتاون بني ما نسبته 

ــه فضــاـل عــن مؤشــرات شــبهات          ــام واهــداره واالضــرار اجلســيم ب ــال الع ادارة امل

الدولـة الليبيـة    االـذي تتكبـده   االسعارنسب الزيادة يف  الفساد الظ حتوم حول

حــد  ىيف عمليــات توريــد الــدواء وارتفــاع فاتورتــه بالنســبة للدولــة واملــواطن علــ

 .سواء

ا س توريــــده مبوجــــب العقــــد رقــــم ملــــ املعاينــــة امليدانيــــةيالحــــظ مــــن خــــالل  -

للجهــة املســتفيدة مستشــفيي اهلضــبة اخلضــراء تــراكم املشــغالت    (20/2014)

 .منهايف خمازن املستشفى دون االستفادة  LIGASURE جلهازواملكمالت 

 س التوريــد س عــن طريــق جهــاز االمــداد دون طلــب مــن ادارة املستشــفى إمنــا       -

ن حاجـة املستشـفى الفعليـة هلـا، ودون     واالستالم ودو توزيعال ملزمةكحصة 

 .اخلاص باملشغالت واملكمالت املستلمةااللي  توريد اجلهازأن يتم 

بتقـــديم فـــاتورة املبيعـــات النهائيـــة جلهـــاز االمـــداد للمطالبـــة   قيـــام الشـــركة  -

دينار باملخالفـة إلذن االسـتالم حيـث     1,151,025 مببلز بقيمة التوريد كاملة

ــاثــــالث أصــــناف يف القائمــــة   أن الشــــركة ي تقــــم بتوريــــد   والبالغــــة قيمتهــ

 .دينار 141,250

 -شركات التفتييف: 

 -ويالحظ بشأنها ما يلي: 

 .د التفتييف ملصلحة الضرائبعدم اخضاع عقو -

 .عدم ترمجة أغلب شهائد التفتييف باللغة العربيــــــــة -

ــى        ي يــتم - تضــمني عقــود التفتــييف مــادة خاصــة تفيــد بضــرورة احلصــول عل

ــو املــواد واالدويــة مــن االشــعاعات         شــهائد صــحية مــن دولــة املصــدر تفيــد خبل

 .والرتكيبات املضرة بالصحة

بإصـــدار شـــهادة تفيـــد لصـــالحية البـــاخرة عـــدم مطالبـــة شـــركات التفتـــييف  -

للشحن )أي وسيلة نقل( من حيث نظافتها وخلوها مـن أي آفـات او حشـرات او    

آثار مواد قد تؤدى اس تلف املـواد او االدويـة او تغـيري مواصـفاتها وخلوهـا متامــا       

 .من أي شيء يؤثر عليها بأي شكل من االشكال قبل البدء يف اجراءات الشحن

قد مكان التفتييف علـى املـواد واالدويـة والـذي كـان مـن املفـرتض        ي حيدد الع -

ان حيــدد مبينــاء املصــدر واثنــاء عمليــة الشــحن وان  ــرى عينــات واختبــارات     

 .على املواد واالدوية مبا يضمن مطابقتها للشروط واملواصفات املتعاقد عليها

ديــد مــن العقــود املربمــة بــني اجلهــاز وشــركات التفتــييف حت  ( 4)اعطــف املــادة  -

توســيط ادارة  قيمــة اتعــاب شــركات التفتــييف للمصــدر يف حــني كــان يــتعني  

اجلهــاز خبصــم قيمــة اتعــاب التفتــييف مــن املصــدر وقيــام اجلهــاز بســداد اتعــاب  
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ــييف       ــركات التفتـ ــتقاللية شـ ــعف اسـ ــك ان يضـ ــأن ذلـ ــن شـ ــث مـ ــييف حيـ التفتـ

 .ويشكك يف نزاهتها

التفتــييف ي تتضــمن عقــود شــركات التفتــييف إي ضــمانات تؤديهــا شــركات    -

حتــى يــتمكن اجلهــاز مــن املطالبــة بتعــويض الضــرر يف حالــة اخــالل شــركات   

التفتــييف بالتزاماتهــا الناشــئة عنــد التعاقــد وخصــم ذلــك مــن قيمــة الضــمانات  

الظ كان من املفرتض ان تؤديها شركات التفتييف سواء عند التسـجيل لـدى   

 .اجلهاز او عند التعاقد

 -: املخازن

 -من خالل تقييم بعض املخازن التابعة للجهاز لوحظ االتي:  

 -ضعف وقصور ادارة اجلهاز يف متابعة املخازن التابعة للجهاز من حيث:  -

ــاز ملواجهــة          - ــذ خطــة لتطــوير املخــازن التابعــة للجه ــام بإعــداد وتنفي عــدم القي

 -املشاكل الظ تعاني منها تلك املخازن واملتمثلة يف: 

ــة عــدد املخــازن   - ــة       قل ــداول االدوي ــة حبجــم ت ــة مقارن وضــيق ســعتها التخزيني

 .واملستلزمات الطبية

عــدم ســعي ادارة اجلهــاز لتملــك خمــازن خاصــة بــه حيــث ان أغلبهــا مــؤجرة او     -

 .مستغلة بشكل مؤقف وتعود ملكيتها ألفراد وجهات اخرى

ســوء احلالــة الفنيــة لــبعض املخــازن خصوصــا تلــك الــظ تســتوعب مــواد طبيــة    -

   .خاصة لتخزينها وضمان االستفادة منهاتتطلب ظروف 

تضـرر اغلـب املخـازن ابـان االحـداث الــظ مـرت بهـا الدولـة وإغفـال العمـل علــى            -

 .صيانتهـا

اســتفحال ظــاهرة التعــدي علــى املخــازن املســتغلة مــن اجلهــاز وتكــرار عمليــات    -

 .السطو والسرقة

ني عــدم  هيــز وتكــوين قاعــدة بيانــات خاصــة مبخــازن اجلهــاز يــتم ربطهــا بــ     -

االدارة العامــــة والفــــروع حبيــــث ميكــــن مــــن خالهلــــا االطــــالع علــــى ارصــــدة   

ــتخدامها      ــف واسـ ــب يف أي وقـ ــادة الطلـ ــة اعـ ــد نقطـ ــزون وحتديـ ــة املخـ وحركـ

ــف      ــحيح ويف الوقـ ــار الصـ ــاه واإلطـ ــاملخزون يف اال ـ ــق بـ ــرار املتعلـ ــه القـ لتوجيـ

 .املناسب

ــزون اال     - ــات خمـ ــال كميـ ــة حيـ ــراءات القانونيـ ــاذ االجـ ــام بالـ ــدم القيـ ــة عـ دويـ

حتديـد املسـؤولني والوقـوف علـى     )منتهية الصالحية باملخازن التابعة للجهـاز  

   تبليز اجلهات املعنية واملباشرة يف عمليات االتالف( –االسباب 
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 النظم واالجراءات املالية

ــائج   ــح نتـ ــالي يوضـ ــان التـ ــة   البيـ ــروفات الفعليـ ــات باملصـ ــة املخصصـ ــالل  مقارنـ خـ

 .واملؤشرات املتعلقة بهميالدية " 2017- 2013 السنوات "

 املصروف الفعلي املسيل املخص  الباب السنة

2013 

 

االول 

 17,804,909 17,374,994 20,249,999 والثاني

 351,690,690 350,635,808 1,000,000,000 الرابع

 570,613,316 ------ ------ الرابع

2014 

االول 

 20,835,040 8,624,997 16,300,000 والثاني

 478,759,815 477,940,630 700,000,000 الرابع

 72,815,337 72,815,338 --------- الرابع

2015 

 

االول 

 12,200,190 12,194,558 11,550,000 والثاني

 29,914,858 0.000 600,000,000 الرابع

 771,355,414 741,732,767 -------- الرابع

2016 

 393,567,160 523,116,261 -------- الرابع

 47,500,000 65,400,000  الرابع

2017 

 6,060,480 5,464,067 7,300,000 االول

 4,849,560 6,231,151 6,500,000 الثاني

 18,333,333 58,333,333 ـــــــــــــ الرابع

 17,255,096 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ الودائع

 74,108,530 291,666,667 700,000,000 الرابع

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ الودائع

 1,046,000 1500,000 1500,000 الطوارئ 2017

 

خمصصــات ومصــروفات البــاب الرابــع )دعــم االدويــة( عــن      يف حــني بلغــف مجلــة 

 :على النحو التالي ميالدية 2017-2013السنوات من 
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 املصروف املسيل املخص  الباب رقم احلساب السنة

2013 

 351,690,690 350,635,808 1,000,000,000 الرابع 1367

 570,613,316 570,613,316 ------ الرابع 191 قرار

 922,304,006 921,124,912 1,000,000,000  االمجالي

2014 

 478,759,815 477,940,630 700,000,000 الرابع 1367

 72,815,337 72,815,337 --------- الرابع 2411
 551,575,152 550,755,968 700,000,000  االمجالي

2015 

 29,914,857 29,914,857 600,000,000 الرابع 1367

 741,440,557 741,732,767 -------- الرابع 2411
 771,355,414 771,647,625 600,000,000  االمجالي

2016 

 393,567,160 523,116,261 -------- الرابع 2411

 47,500,000 65,400,000  الرابع 1367
 393,614,660 523,181,661 ------------  االمجالي

2017 

 74,108,530 291,666,667 700,000,000 الرابع 2411

 18,333,333 58,333,333 ــــــــــــــــــــ الرابع 1367

2590 
 17,255,096 ـــــــــــ ______ الودائع

 109,696,932 350,000,000 700,000,000  اإلمجالي

 

 

 

 

 -االعتمادات املستندية: 

االمـداد الطـيب    بـأمر جهـاز  بلغف قيمـة االعتمـادات املسـتندية اخلارجيـة املفتوحـة      

طـــرف مصـــرف  م30/11/2016لألدويـــة التخصصـــية واملســـتلزمات الطبيـــة حتـــى 

 -ليبيا املركزي: 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

597 

 

 نسبة الصرف القيمة املصروفة العملة املفتوحةقيمة االعتماد 

 %70 97,848,639 يورو  139,332,790

 %51 21,415,048 دوالر  41,516,426

 %72 1,433,771 دينار تونسي  1,971,143
 

 اآلتي: لوحظ االعتمادات من عينة فح  خالل ومن

 يـتم  وي الصـالحية  منتهيـة  املفتوحـة  املسـتندية  االعتمـادات  مـن  عـدد  وجـود  -

 .او الغاؤها واالستفادة من ارصدتها  ديدها

 .جبل املعامالت املصروفة اجلمركية االقرارات ارفاق عدم -

 االغذيـة  علـى  الرقابـة  مركـز  عـن  تصـدر  الـظ  االفـراج  شـهادة  ارفـاق  عـدم  -

  واالدوية

 مـن  واالدويـة  املـواد  خبلـو  تفيـد  املصـدر  دولـة  مـن  صـحية  شـهادة  ارفـاق  عـدم  -

 .بالصحة املضرة والرتكيباتاعات االشع

 يف التفتـييف  شـركة  طـرف  مـن  العينـة  واسـتالم  اختيار ملاضر ارفاق عدم -

 .الشحن ميناء

 مـدى تـبني   لألدويـة(  حتليـل  شـهائد )التفتـييف   شـركات  شـهائد  تنـاول  عـدم  -

 ومطابقـة  باخلـارج  عليهـا  املدونـة  املواصـفات  مـع  الداخليـة  الرتكيبـة  تطـابق 

 .الفعلي الصالحية تاري  مع عليها املدون الصالحية تاري 

 ) االقتصاد– الصحة (املختصة اجلهات لدى املبدئي الفواتري تصديق عدم -

)الوصـف   لألدويـة  الداخليـة  للرتكيبـة  املبدئيـة  الفـواتري  بعـض  تضـمني  عـدم  -

 الفين للصنف(

 بدولـة  الليبيـة  السـفارات  لـدى  املبدئية والنهائية الفواتري بعض تصديق عدم -

 .املصدر

 كان يتعني حتميلها على الشركات املـوردة  صاريفامل لبعض اجلهاز ليحتم -

 م2007لسنة االدارية العقود الئحة من (99) املادة لن  باملخالفة

 .املصدر دولة من الشحن عند واالدوية املواد على التأمني وثائق ارفاق عدم -

 .املستندية االعتمادات يف التعديالت اجراء كثرة -

 وصـول  علـى  إثـر  ممـا  املسـتندية  االعتمـادات  صـالحية  متديـد  حـاالت  تعـدد  -

 عليـه  تـن   ملـا  وفقـاـ  التـأخري  غرامـات  احتسـاب  عـدم  عن فضاـل واملواد االدوية

 .االدارية العقود الئحة

 وتـاري   االنتـاج  تـاري   مثـل  واالسـتالم  الفحـ   ملاضـر  خانـات  تعبئـة  عـدم  -

 .املنشأ وبلد الصالحية
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 للمراجعـة  املسـتندية  االعتمـادات  قـوة  علـى  املصـروفة  الـدفعات  احالـة  عـدم  -

بشـــأن اعـــادة  م2013لســـنة ( 19) للقـــانون رقـــم باملخالفـــةن للـــديوا الالحقـــة

  .تنظيم ديوان احملاسبة وتعديالته

 الرقابة الداخلية

ـــا       - االعتمــاد علــى مســك يوميــة الصــندوق لكافــة احلســابات املصــرفية الكرتوني

   .ة امليزانية واحلسابات واملخازنواغفال مسك الدفاتر يدويـا باملخالفة لالئح

تعــدد احلســابات املصــرفية املفتوحــة للبــاب الواحــد )البــاب الرابــع( باملخالفــة          -

لقــانون النظــام املــالي للدولــة وتعليمــات وزارة املاليــة بشــأن االبقــاء علــى عــدد     

 .مؤسسة حكومية عامة ملدد من احلسابات املصرفية لكل

لتقـــارير الشـــهرية والســـنوية للمصـــروفات عـــدم قيـــام املراقـــب املـــالي بأعـــداد ا  -

املتعلقة مبيزانيات اجلهاز واعتمـاده علـى القسـم املـالي يف اعـداد تلـك التقـارير        

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (25)باملخالفة ألحكام املادة 

عدم القيام بإجراءات فصل احلسابات املصرفية اخلاصـة بامليزانيـة التسـيريية     -

ممــا يضــعف  ف التجــاري عــن بعضــها )البــاب االول، البــاب الثــاني(طــرف املصــر

 من أحكام الرقابة عليها.

وفقــا لقـرار رئـيس اجلهـاز     م 2016بالرغم مـن تشـكيل جلنـة جـرد نهايـة العـام        -

 2017اال انـه وحتـى نهايـة سـنة      م8/12/2016املـؤرخ يف   م2016لسـنة   (43/2)رقم 

ــة املشــكلة ايــة     ميالديــة ــائج   ي يصــدر عــن اللجن تقــارير أو ملاضــر بشــأن نت

 أعماهلا.

عدم اتبـاع االسـس العلميـة واحملاسـبية السـليمة عنـد اعـداد تقـديرات امليزانيـة           -

وفقـــا ألحكــام القــانون املــالي للدولــة ومبراعــاة قواعــد وتعليمــات ومنشــورات         

ــه إدراج        وزارة املاليــة بشــأن التحضــري ملشــروع امليزانيــة واعــداده ممــا ترتــب عن

ي يتم اخلصـم عليهـا والـبعض االخـر س اخلصـم علـى اعتماداتهـا         بعضها بنود

 .م2016الفعلية بقيم أعلى من القيم الظ قدرت بها خالل العام 

عــدم اتبــاع مبــدا التفرقــة يف القيــد بســجل االعتمــادات املاليــة بــني االرتباطــات      -

 القائمة واملصروفات الفعلية حيث تبني قيد كافـة التحـويالت املاليـة للفـروع    

كمصـروفات فعليـة ممـا يرتتــب عليـه إظهـار للمصــروفات الفعليـة علـى غــري        

حقيقتهــا فضــال عــن اهمــال وضــياع فرصــة احكــام الرقابــة عليهــا مبــا يضــمن     

التحقــق الفعلــي مــن صــرفها يف االغــراض املخصصــة هلــا باملخالفــة للمــادتني   

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (20،21)

 االرصــدة الظــاهرة خبالصــة املصــروفات وااليــرادات تــبني ظهــور اخــتالف بــني -

 2016عن االرصـدة الظـاهرة بتقريـر املصـروفات وااليـرادات عـن السـنة املاليـة         

 ميالدية وبفروقات كبرية نسبيـا.
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املتعلـــق بامليزانيـــة ( 1381) اظهـــرت يوميـــة الصـــندوق للحســـاب املصـــريف رقـــم  -

باملخالفــة دينـار   (986,543) هالتسـيريية رصـيدـا دفرتيـا باملكشــوف مببلـز وقـدر     

 .لقانون النظام املالي للدولة الذي حظر كشف حسابات احلكومة

صـــرف مقابـــل ا ـــار املـــبين االداري للجهـــاز )مـــبين االدارة العامـــة( بقيمـــة         -

 -سنويـا، يالحظ بشأنه ما يلي:  دينار (600,000)

اتبــاع وانتهــاج اجلهــاز لسياســة اال ــار الغــري جمديــة علــى املــدى الطويــل وان     -

كانـــف مـــربرة، يف مقابـــل اســـتبعاد سياســـة الشـــراء اجملديـــة جـــدـا بـــالنظر اس   

 .حجم االنفاق السنوي على ا ار املقر 

 .من الئحة العقود االدارية، بشأن صرف الدفعة املقدمة( 91)خمالفة املادة  -

عـــن املســـاحة م (1154)بالشـــهادة العقاريـــة  لعقـــار والبالغـــةاخـــتالف مســـاحة ا -

وامتــــام الصــــرف دون إعــــادة النظــــر يف م (1365) املــــذكورة بالعقــــد والبالغــــة

 القيمة اإل ارية وفقـا للمساحة الفعلية.

مبصـروفات تتعلـق    حتميل امليزانية التسـيريية البـاب الثـاني بنـد ا ـار املبـاني       -

واملتمثلـة   م2016دينـار خـالل السـنة املاليـة      (94,710) مبيزانية التحـول بقيمـة  

ملشــروع انشــاء خمــزن ومــبين اداري وســياج حــول   (3)يف ســداد املســتخل  رقــم 

 القطعة املخصصة لصاا اجلهاز.

( 55,062)الســطو بقيمــة  قيــام ادارة اجلهــاز بالتــأمني علــى اصــوله الثابتــة ضــد  -

لصـــاا  م2016لســـنة ( 2/6) وثيقـــة تـــأمني، اذن صـــرف رقـــم (17)دينـــار لعـــدد 

  -شركة الثقة للتأمني، وبشأنها لوحظ ما يلي: 

امليزانيــة واحلســابات واملخــازن والــظ تفيــد      مــن الئحــة ( 201) خمالفــة املــادة  -

   .بعدم اجازة التأمني على ممتلكات احلكومة الثابتة واملنقولة

 م27/4/2016وتنتهــي يف  م28/10/2015 ان فــرتة التغطيــة لتلــك الوثــائق تبــدأ يف  -

أي ان الســداد س بعــد انتهــاء فــرتة   م2016ســابق لســدادها يف يونيــو   وهــو تــاري 

 التغطية التأمينية.

 م2016خـالل السـنة املاليـة     بلغف قيمة الضمانات املدفوعة للوكاالت املالحية -

دينــار يف حــني بلغــف قيمــة مــا س اســرتجاعه مــن هــذه    ( 1,498,400)مــا قيمتــه 

دينـار يف   (644,284)والبالغـة   %43رتة مـا نسـبته  ـو    الضمانات عن نفـس الفـ  

 (86,717)والبــالز قيمتهــا   %6 حــني تكبــد اجلهــاز غرامــات تــأخري مبــا نســبته      

والبالغـــــة  %51لـــــدي الوكـــــاالت املالحيـــــة بنحـــــو   دينـــــار برصـــــيد متبقـــــي 

دينار من املتوقع ان يصاحبها غرامـات تـأخري األمـر الـذي يشـري اس       (767,399)

ادارة اجلهـــاز يف متابعـــة حتصـــيل واســـرتجاع الضـــمانات يف   تقصـــري وتقـــاعس

 . مواعيدها ومبا يرقى اس مستوى اهدار املال العام
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صـــكوك معلقـــة يف تـــاري    1381اظهـــرت مـــذكرة تســـوية احلســـاب املصـــريف   -

دينار  اوز تاري  قطعها املـدة احملـددة قانونــا     (158,375) بقيمة م31/12/2016

مــن الئحــة   (118)خالفــة للمــادة  انونيــة حياهلــا بامل ودون الــاذ االجــراءات الق 

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

بالرغم من انتهاء العالقة الوظيفيـة لـبعض املـوظفني بـاإلدارة العامـة للجهـاز        -

   .اال انه لوحظ ان السيارات املسلمة هلم كعهده الزلف حبوزتهم

فـاق خـالل العـام املـالي     لوحظ عدم قيام ادارة اجلهاز باتباع سياسـة ترشـيد االن   -

ويف املقابـــل ا هـــف اس اســـتنزاف ارصـــدة البنـــود بنهايـــة الســـنة والبيـــان  2016

 -التالي يوضح ذلك: 

 البند
املصروفات 

 2016الفعلية 

املعدل الشهري 

 للمصروفات
املصروفات الفعلية 

 خالل شهر ديسمرب
نسبة مصروفات ديسمرب 

 الي املعدل الشهري

اتعاب ومكافأة لغري  .م

 %589 102,460 17,372 191,100 العاملني

 %751 50,600 6,730 74,040 بريد .م
اعالن وعالقات عامة 

 %1167 22,490 1,927 21,200 وضيافة

 %1307 2,74,760 21,010 231,120 نظافة .م
ا ار مباني  .م

 %632 717,740 113,400 1,247,410 ومصروفات النقل

الصيانة )املباني  .م

 %768 23,360 3,040 33,440 واآلتات واالليات(

 

ــاب االول )م    - ــق بالب ــام بتحميــل مصــروفات تتعل ــى    .القي االعاشــة واالقامــة( عل

ــاني )م    ــاب الثـ ــق بالبـ ــروفات تتعلـ ــة     .مصـ ــيافة( باملخالفـ ــات وضـ ــالن وعالقـ اعـ

 .لقانون النظام املالي للدولة وقواعد تنفيذ امليزانية العامة

تــبني وجــود ارصــدة مرحلــة لعهــد ماليــة ي يــتم تســويتها واقفاهلــا منــذ ســنة       -

 .م2016وحتى السنة املالية  م2010

لــوحظ عــدم ادراج بعــض مســتلمي العهـــد بالســجل املخصــ  هلــذا الغـــرض         -

فضـــاـل عـــن قيـــد العهـــد املؤقتـــة واملســـتدمية يف ســـجل واحـــد باملخالفـــة لـــن    

   .ات واملخازنمن الئحة امليزانية واحلساب (181)املادة

ــات     - ــاب الودائـــع واالمانـ ــيد القـــائم حبسـ ــاز يف االحتفـــاظ بالرصـ اســـتمرار اجلهـ

بالرغم مـن  ـاوز مـدة االحتفـاظ بـه سـتة أشـهر مـن تـاري  ايداعـه باملخالفـة            

   .من الئحة امليزانية واحلسابات (162)للمادة 

 واملخـازن املـالي   القسـم  عـن  االشـراف  يف باجلهـاز  املـالي  غيـاب دور املراقـب   -

 االقسـام  هـده  اداء علـى  سـلبا  رأثـ  ممـا  القسم اداء ضعف يالحظ حيث باجلهاز

 .واملخازن واحلسابات امليزانية الئحة من (24) للمادة باملخالفةبوجه عام 
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 املـادة  لـن   باملخالفـة  املالية االعتمادات سجل مبسك املالي املراقب قيام عدم -

 .واملخازن واحلسابات امليزانية الئحة من (23)

 الصـرف  يفيـد  مبـا  ومرفقاتهـا  الصـرف  اذونـات  خبـتم  املـالي  القسـم  قيـام  عـدم  -

 .وامليزانية احلسابات الئحة من (105) املادة لن  باملخالفة

 بـأوامر  واالكتفاء املوردة الشركات مع عقود بأبرام اجلهاز ادارة التزام عدم -

 رقـم  الداريـة ا العقـود  لالئحـة  باملخالفـة  لـك ذ ويـأتي  فقـط  لشـراء كبـديل  ا

 .م2007 ةلسن (563)

 العقـود  ابـرام  ليـات آو التعاقـد  وطـرق  بـإجراءات  اجلهـاز  ادارة التـزام  عـدم  -

 2007 لسـنة  (563) رقـم  اإلداريـة  العقـود  بالئحـة  عليهـا  املنصـوص  االداريـة 

 .ميالدية

 علـى  الرقابة مركز عن صادرة نهائي افراج شهائد بإرفاق اجلهاز ادارة قيام -

 س والـظ  املسـتفيدة  الشـركات  غـري  اخـرى  لشـركات  واالدويـة  االغذيـة 

 .التوريدات بأعمال تكليفها

 

 بـدال  اجلهـاز  علـى  االعتمـادات  فـتح  مصاريف بتحميل اجلهاز ادارة قيام تبني -

 العقـود  الئحـة  مـن  (90) املـادة  لـن   باملخالفـة  وذلـك  املـوردة  الشـركات  مـن 

 .م2007 لسنة االدارية

 مــن عــدد طــرف مــن املقدمــة املصــرفية الصــكوك مــن بعــدد االحتفــاظ -

 املتعلـق  املصـريف  باحلسـاب  ايـداعها  دون اعمـال  كضـمان  املـوردة  الشـركات 

 امليزانيـة  الئحـة  مـن  (168 .169) املـواد  لـن   باملخالفـة  والودائـع  باألمانـات 

 .واملخازن واحلسابات

للمـادتني   باملخالفـة  الصـرف  اذن يتضـمنها  الـظ  البيانـات اسـتيفاء كافـة    عدم -

 .واملخازن واحلسابات امليزانية الئحة من (100، 99)

  رقـم  االمانـات  حـــساب  مـن  خصـما  صـرف  أذونـات  بإعـداد  اجلهـاز  ادارة قيـام  -

 املصـريف  سـاب احل مـن  األذونات هذه قيمة وخصم ليبيا، مصرف طرف 2590

  .املصرف بذات االدوية بدعم املتعلق  2411 رقم

 لـديوان  املصروفة الدفعاتاخلاصة ب عامالتامل بإحالة اجلهاز ادارة تقيد عدم -

 لسـنة  (19) رقـم  للقـانون  باملخالفـة  الالحقـة  املراجعـة  لغـرض  احملاسـبة 

  .التنفيذية والئحته وتعديالته احملاسبة ديوان انشاء بشأن م2013

 وجلـان  العطـاءات  جلـان  اجتماعـات  مبواعيـد  احملاسـبة  ديـوان  اخطـار  عـدم  -

 والقـرارات  املراسـالت  كافـة  مـن  صـور  احالة عدم عن فضال املباشر التكليف
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 احملاسـبة  ديـوان  الـي  ماليـة  التزامـات  عليهـا  ترتب الظ وملاضر االجتماعات

 باملخالفة
  

 باملوافقـة  املـالي  املراقـب  مـن  كتابيـة  موافقـة  علـى  اجلهـاز  ادارة حصـول  عـدم  -

 املـالي  القـانون  مـن  (20) للمـادة  باملخالفـة  لـك ذو والتعاقـدات  التكليفـات  علـى 

 .للدولة

 اخلـف  الـظ  الشـركات  مـن  التـأخري  غرامـات  خبصـم  اجلهـاز  ادارة قيـام  عـدم  -

 واملراكـز  املستشفيات على مباشر بشكل ثرأ مما احملددة املواعيد يف بالتوريد

 .الصحية

ن املعـامالت  مضـ  مـع  العينـات  سحب ومناذج اجلمركية االقرارات ارفاق عدم -

 .)الصرف )أذونات املالية املصروفة

 حيـث  مـن  الطبيـة  واملسـتلزمات  االدويـة  اسـتالم  اذونـات  بيانـات  يفاءاسـت  عـدم  -

 املنشـأ  بلـد - الصـالحية  انتهـاء  تـاري  - االنتـاج  تـاري  - الصـنع  سـنة - ري االتـو 

تلبيـة إلجـازة    اإلطـار القـانوني الواجـب تـوفره باملسـتند      االمر الـذي يلغـى معـه   

 .الصرف وشرعيته

 االسـتالم  وأذونـات  التكليـف  اوامـر تـواري   و الفـواتري النهائيـة   تـواري   تضارب -

 .الصرف أذونات لبعض املرفقة

 واملـواد  األدويـة  عينـات نتـائج حتليـل ل   ىعلـ  باحلصـول  اجلهـاز  ادارة قيـام  عـدم  -

 الشـروط  مـع  وتوافقهـا  وصـالحيتها  للمواصـفات  مطابقتهـا  مـن  لتأكـد ل

 .املطلوبة

 

 الـدول  حتديد تتولي متخصصة فنية جلان بتشكيل اجلهاز ادارة التزام عدم -

 باملخالفـة  هـا من الطبيـة  واالجهـزة  واملعـدات  واملـواد  االدويـة  توريـد  يـتم  الـظ 

 .العامة الشعبية نةجالل نع الصادرة م2009لسنة (163) قرارمن ال (3)للمادة

لوحظ قيام ادارة اجلهاز بالتعامل مع بعض الشـركات الـظ ال تتصـف بصـفة      -

 (2821)احملاســبة رقــم  ديــوان رئــيس كتــابل خالفــةالوكيــل ملنــتج معــني بامل

 املسـبقة  املوافقـة  عـن  احلصـول  مـن  اجلهـاز  اسـتثناء  بشـأن م 1/6/2016 خاملـؤر 

 يكـون  ان شـريطة  دينـار  ألـف  (100) قيمتهـا  فـوق ت لزامبـ  ألي بالصـرف 

   .الصرف بعد املستندات واحالة غريهم دون واملصنعني الوكالء مع الصرف

 يـتم  والـظ  املتداولـة  باألدويـة  دوريـة  نشـرات  عـداد إب االمـداد  جهـاز  قيـام  عـدم  -

  .اجلهاز انشاء قرار من (34) املادة من ة )ج(للفقر باملخالفة بشرائها التعاقد
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عـن   اـليبـد  املـوردة  الشـركات  حسـاب  الي مالية بالزمل حتويل لئرسا استخدام -

 امليزانيـة  الئحـة  مـن  (109) للمـادة  باملخالفـة  املصـرفية  الصـكوك  اسـتخدام 

 .واملخازن واحلسابات

 تكفـل  والـظ  والرقابيـة  املاليـة  السـجالت  مبسـك  اجلهـاز  ادارة التـزام  عـدم  -

 .فقط األس احلاسب مبنظومة واالكتفاء العام املال وحفظ صيانة

 عليـه  نصـف  ملـا  وفقـا  الصـندوق  يوميـة  دفرتبـ  بالقيـد  اجلهاز ادارة التزام عدم -

 .نواملخاز واحلسابات امليزانية الئحة من (81) املادة

ــام  - ــا مصــرف قي ــات  املركــزي ليبي ــإجراء عملي بقيمــة  امــوال حتويــل ب

املصــرفية اخلاصــة باجلهــاز واملفتوحــة  اتســاباحل بــني بعــض( 106,047,216)

 رقـم  القـرار  مـن  (3) رقـم  للمـادة  باملخالفـة  طرفه دون علم وامر ادارة اجلهـاز 

  .رقابية ضوابط وضع بشأن ميالدية، 2015 لسنة (23)

 مـع  املربمـة  العقـود  مـواد  نصـوص تفعيـل بعـض   ب اجلهـاز  ادارة قيـام  عـدم  -

مـا   الطبيـة  واملسـتلزمات  االدويـة  لتوريـد  معهـا  املتعاقـد  احملليـة  الشـركات 

 وعـدم  العقـد  توقيـع  مـن  شـهر  خالل العقد موضوع املواد تسليممبهلة  يتعلق

  .التأخري غرامات بتوقيع العقود من (14) املادة ن  بتطبيق التقيد

دينـار   (634183) بقيمـة  املتجـدد  احملـيط  شـركة  مـع  بالتعاقـد  اجلهـاز  قيـام  -

 س م30/11/2015 وبتـاري   م5/7/2015 بتـاري   عامـة  طبيـة  مستلزمات توريدل

 . املخازن استالم ملضر حسب العقد موضوع املواد استالم

 املركـزي  ليبيـا  مبصـرف  (2590) رقـم  االمانـات  حسـاب  مـن  الصـرف القيـام ب  -

 لـن   خمالفـة  يعـد  مـا سـتفيدة  ات املالشرك لصاا للمبلز تعلية وجود دون

 .واملخازن واحلسابات امليزانية الئحة من (161) املادة

 الفنيـة  املواصـفات  وفـق  االصـناف  كامـل  بتوريدات الشرك بعض التزام عدم -

 ةاملربمـ  دوالعقـ  مـن  (1) لمـادة ل باملخالفـة  واالسـعار  الكميـات  وقـوائم  املعتمـدة 

 .اجلهاز مع

 حيـث  اجلهـاز مـن   مـع  ةاملربمـ  دوالعقـ  مـن  (6) املـادة  الشركات بعض خمالفة -

 .العقد توقيع من اسبوع خالل نهائي تأمني الثاني الطرف ايداع

 ملف الكلي
قــام الــديوان وبالتنســيق مــع فروعــه حبصــر كافــة املرضــي املســجلني مبراكــز       

ــرض      ــوزارة بغـ ــات للـ ــدة بيانـ ــوين قاعـ ــا لتكـ ــودة بهـ ــزة املوجـ ــي واالجهـ ــيل الكلـ  غسـ

ــيم واالســـتعانة بهـــا عنـــد    ــداد احتياجـــاتهم وابـــرام العقـــود مـــع       التقيـ القيـــام بأعـ

ــدوث       ــادي حـ ــز لتفـ ــذه املراكـ ــودة بهـ ــيل املوجـ ــزة الغسـ ــنعة ألجهـ الشـــركات املصـ

النق  يف املشـغالت واضـطرار اجلهـاز للتعاقـد العاجـل واسـتنزاف امـوال اضـافية         
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ــاده مســـ    ــاد املخـــزون او قـــرب نفـ ــا تـــاليف نفـ تقباـل وكانـــف للشـــحن اجلـــوي وايضـ

 كاالتي: النتائج

ــا      - ــة علـــى مســـتوى ليبيـ ــزة العاملـ ــدد املرضـــى واألجهـ ــع عـ ــر وتوزيـ ــان حبصـ بيـ

 بالكامل:  

 األجهزة العاملة  عدد املرضى املنطقة

 269 1065 طرابلس 
 340 859 الغربية
 197 950 الوسطى
 521 1079 الشرقية
 113 335 اجلنوبية
  1440  4288 االمجالي

 

واملنطقـة   املرضى واألجهزة العاملة مبراكز الغسـيل مبدينـة طـرابلس   توزيع  -

 -: الشرقية

 املنطقة

عدد 

 املراكز
عدد 

 املرضى
األجهزة 

 العاملة
F G B N 

 9 4 0 256 269 1065 11 طرابلس

 0 90 224 207 521 1079 17 املنطقة الشرقية

 

 الغسيل: ملستخدمة مبراكزنسبه الشركات العاملة من إمجالي األجهزة ا -

 النسبة املئوية عدد االجهزة الشركة 

FRESENIUS 919 64% 

B.BRUN 158 11% 

GAMBRO 298 20.6% 

NIBRO 65 4.5% 
 

 :إلي عدد املرضى واجللساتاألجهزة املستخدمة عدد  -

 الشركة 
النسبة املئوية بالنسبة 

 لعدد املرضى
عدد اجللسات لكل 

 شركة 

FRESENIUS 64% 35675 

B.BRUN 11% 6131 

GAMBRO 20.5% 11483 

NIBRO 4.5% 2508 
 

يتضـح ان  م 2016ومن خالل دراسة أسعار املشغالت حسب أوامـر الشـراء لسـنة     -

  -( كالتالي: Hإمجالي تكلفة كل شركة باستخدام الفلرت فائق اجلودة )
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 عدد اجللسات الشركة 
إمجالي التكلفة 

 باليورو

FRESENIUS 35675 1,508,439 

B.BRUN 6131 1,066,794 

GAMBRO 11483 1,584,654 

NIBRO 2508 466,488 

 - 55797 االمجالي
 

 -ومن خالل املتابعة تبني االتي: 

ــع الشــركات بلغــف  ــو       - ــورو  (4,626,357)تكلفــة اجللســات )شــهريا( جلمي ي

 .شهريا

عدم استغالل توظيف االجهزة مبا يتناسب وتوزيـع املرضـى بـاملراكز مقارنـة      -

 .االجهزة العاملة بتلك املراكزبعدد 

على سوق مشـغالت الكلـى بالدولـة مبـا يشـكل       FRESENIUSسيطرة شركة  -

 .من امجالي عدد االجهزة املستخدمة%64نسبة 

ضـبابية وتبـاين البيانـات عـن مراكـز غسـيل الكلـى العاملـة وخاصـة باملنطقـة            -

ديوان الشرقية االمـر الـذي اسـتوجب القيـام مبسـح ميـداني مبسـاعدة فـروع الـ         

 .للوصول للبيانات واالعداد احلقيقية والفعلية ومن واقع سجالت املراكز

   .قلة وضعف الدعم اللوجسظ املطلوب لعمل اللجنة العليا للكلي -

ــيدلة     - ــا للكلـــى وإدارة الصـ ــة العليـ ــات بـــني اللجنـ ــارب االختصاصـ تـــداخل وتضـ

   .وجهاز االمداد الطيب

م االمـر الـذي   2005الت منـذ عـام   عدم ابرام عقود مع الشركات املوردة للمشـغ  -

   .ترتب عنه ضياع حق الدولة واحلصول على أسعار مناسبة

ــتحكم الكامــل         - ــة انشــاء مراكــز غســيل جديــدة وال ــوزارة يف عملي ــاب دور ال غي

للشركات املوردة سواء كان على مستوى توزيـع اجهـزة الغسـيل أو مشـغالتها     

ة، خاصــة بصــدور كتــاب  أو العمالــة املشــرفة علــى الغســيل بــاملراكز املختلفــ   

ــم   ــوزير رقــ ــيد الــ ــنة  274للســ ــدراء   2017لســ ــه االذن ملــ ــنح مبوجبــ ــذي مــ م والــ

املستشفيات العامة واجملمعات الصحية بفتح وحدات ومراكـز غسـيل جديـدة    

 لالستجابة للحاالت املتزايدة للمرضي.  

وجود تباين وفروقات يف االسـعار بـني الشـركات والـظ كـان ميكـن اسـتغالله         -

 .  باالستفادة من توريد كميات اضافية

تغلغل بعض ممثلي الشـركات مـن خـالل العالقـات الشخصـية داخـل اللجنـة         -

 العليا للكلى بشكل ادى اس غياب الشفافية والوضون يف نتائج اعماهلا.
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اغفــال الــوزارة او اللجنــة وضــع وتنفيــذ أي مقــرتن لفئــة مرضــى التهــاب الكبــد  -

يتم إرساهلم إس اخلارج إلجـراء عمليـة الغسـيل    الوبائي ومرضى االيدز الذين 

االيفـاد وغيـاب التنسـيق    ميكـن مـن تـوفري نفقـات      )فكرة الغسـيل املنزلـي( ومبـا   

 مع االقسام السارية باملستشفيات باخلصوص.

ــرار     - ــات للمشـــغالت الـــذي أدى إس تكـ ــوات يف االحتياجـ ــاد الفجـ اســـتمرار وازديـ

ــد عــن طريــق الشــحن اجلــوي الــذي يرتــب        ــاء ماليــة اضــافية علــى    التوري اعب

 الدولة باإلمكان تفاديها.

اعتمــاد اللجنــة العليــا للكلــى علــى مــا حيــال إليهــا مــن املراكــز مــن معلومــات       -

لــ  عــدد املرضــى ونــوع األجهــزة املســتخدمة بكــل مركــز وغيــاب الزيــارات   

ــحيحة       ــري صـ ــات غـ ــه إدراج بيانـ ــب عنـ ــة ترتـ ــاء اللجنـ ــل أعضـ ــن قبـ ــة مـ امليدانيـ

 تياجات غري دقيقة.وبالتالي إعداد اح

ــر      - ــادر عـــن وزيـ ــرار الصـ ــددها القـ ــا والـــظ حـ ــام مبهامهـ ــور اللجنـــة يف القيـ قصـ

 .2016لسنة ( 148) الصحة رقم

غياب االلية املناسبة ملتابعة صرف املشغالت ووضـع مقرتحـات تضـمن انسـياب      -

 .مستلزمات أدوية الغسيل الكلوي وعدم حدوث أي عجز طارئ

ــا ل  - ــة   قصــــور للجنــــة العلميــــة والعليــ لكلــــى بوضــــع دراســــة لألســــعار اخلاصــ

 .مبستلزمات الكلى ووضع تصور بأسعار منطية للمشغالت

توقف بعض مراكز غسيل الكلي نتيجـة افتقارهـا للعناصـر الطبيـة والطبيـة       -

ــاء       ــك انتهـ ــن ذلـ ــز، ترتـــب عـ ــذه املراكـ ــغيل هـ ــة لتشـ ــوادر الالزمـ ــاعدة والكـ املسـ

رمـان املرضـي القـانطني    صالحية املشغالت املوردة لألجهـزة بهـذه املراكـز وح   

 .ضمن النطاق اجلغرايف هلذه املراكز من خدماتها

عداد املواصـفات الفنيـة املطلوبـة للمشـغالت     إعدم قيام اللجنة العلمية للكلي ب -

ــن س      ــددا ومــ ــتها جمــ ــها ودراســ ــديم عروضــ ــركات لتقــ ــى الشــ ــها علــ وعرضــ

ــوزارة      ــوم الـ ــازات وان تقـ ــروض واالمتيـ ــل العـ ــى أفضـ ــول علـ ــتها للحصـ ممارسـ

وجب ذلك بـأبرام عقـود طويلـة االجـل مـع هـذه الشـركات وأحالتهـا جلهـاز          مب

لتنفيــذها وفــق تراتبيــة زمنيــة تضــمن وجــود املشــغالت خــالل      االمــداد الطــيب 

   .مدار السنة ونتفادى مبوجبه حدوث أي فجوة او نق  يف هذه املشغالت

غيـــاب الضـــوابط التخطيطيـــة الكفيلـــة بعـــدم فـــتح وحـــدات ومراكـــز غســـيل   -

بة للحــــاالت املتزايــــدة للمرضــــي اال مبوافقــــة الــــوزارة وفــــق رؤيــــة لالســــتجا

   .ودراسة مستفيضة للواقع

انشــاء مراكــز خــدمات كلــي متكاملــة موزعــة علــى ا ــاء الــبالد حلــل       عــدم -

مشــكلة ايــواء ورعايــة مرضــي الكلــي والغســيل كــال حســب منطقتــه وتــوفري       

ــي خاصـــ       ــال الكلـ ــاعدة يف جمـ ــة مسـ ــة وطبيـ ــوادر طبيـ ــدريب كـ ــاكن لتـ ة امـ

 جراحة وقسطرة مضاعفات الوصلة الوريدية للغسيل.  
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غيــاب العمــل علــى ا ــاد اليــة مناســبة لــدعم خــدمات الكلــى لألطفــال بتــوفري     -

ــة        ــذه الفئـ ــة هلـ ــيل املخصصـ ــي الغسـ ــدد كراسـ ــادة عـ ــوني وزيـ ــيل الربيتـ الغسـ

ــيل       ــل الغسـ ــريض مثـ ــة للمـ ــر مالئمـ ــة وأكثـ ــل كلفـ ــدائل أقـ ــن بـ ــث عـ والبحـ

 الدموي املنزلي.  

 ماتملف التطعي
خــــالل فحــــ  ومراجعــــة ومتابعــــة كافــــة االجــــراءات اخلاصــــة بتحديــــد   مــــن

ــا املركــز الــوطين          ــة مــن االمصــال والتطعيمــات والــظ يقــوم به احتياجــات الدول

بالتعاقــد بشــأنها وتوريــدها ،ومــن  ملكافحــة االمــراض ويقــوم جهــاز االمــداد الطــيب 

ــات املــ      خــالل متابعــة  وردة حركــة بعــض أصــناف التطعيمــات واالمصــال والكمي

مقارنــة باالحتياجــات الفعليــة واملصــروفة للمراكــز الصــحية بنــاء  علــى بيانــات      

، وبدراســة فنيــة  ( 2017-2010) إدارة جهــاز االمــداد الطــيب يف الفــرتة مــا بــني ســنة    

ــدة     ــة املعتمــ ــة االمــــراض والقائمــ ــوطين ملكافحــ ــز الــ ــات املركــ واقعيــــة الحتياجــ

اخلـاص بـاملركز تـبني لنـا      يرشـاد لة السنوات املاضية والكتيب االللتطعيمات طي

 : ميكن تلخيصها يف االتي جمموعة من القراءات واملؤشرات

 أوال: االمصال 

 (ANTI-SCORPION) مصل مضاد لسم العقارب

 رقم الصنف 0031-0010-0001

ANTY-SCORPION اسم الصنف 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

الكميات 

 الموردة
20.500 6.900 26.400 53.120 27.060 20.000 20.000 1.090 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

608 

 

نالحظ من خالل الرسم البيـاني كيـف ان االحتياجـات قفـزت اس أكثـر مـن        -

والـذي يـدل علـى عـدم     م 2010عمـا هـو موجـود يف سـنة     م 2012الضعف يف سنة 

ارقــــام واحصــــائيات متثــــل الواقــــع ال يف االحتياجــــات وال   وجــــود أي بيانــــات او

 .املخزون لدى املراكز املختلفة التوزيع وال

 (ANTI-SNAKE) مصل مضاد لسم الثعابني

 رقم الصنف 0031.0010.0001

ANTY-SNAKE اسم الصنف 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

الكميات 

 الموردة
1360 1900 2330 19190 700 0000 2000 1360 

 

 
 

من الرسم البياني السابق يتضح كيـف ان اللجنـة العلميـة مبركـز مكافحـة       -

االمـراض لـيس هلـا أي اسـرتاتيجية أو اليـة يف وضـع االحتيـاج السـنوي والـذي          

وكأننـا يف أحـد مقاطعـات     م2013نراه واضحا كيف قفزت الكميات فجـأة يف  

 هذا املصل. اهلند الظ تكثر بها الثعابني وتفاوتف يف باقي السنوات يف توريد

 ثانيا: التطعيمات:

 تيتانوس( –طعم الثنائي البكتريي )دفترييا 

 رقم الصنف 0031.0070.0001

D.T VACCINE اسم الصنف 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 45000 43910 37000 15200 0000 13000 الكميات الموردة
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 2010جرعــة يف ســنة   13000هــذا النــوع مــن التطعيمــات يف زيــادة ســنوية مــن     -

تفســري أو مــربر  االمــر الــذي ي جنــد لــه أيم، 2015جرعــة يف ســنة  45000إس 

 .وسبب هذه الزيادة الكبرية يف االحتياجات كل سنة 

 طعم التهاب الكبد الوبائي أطفال

 رقم الصنف 0031.0090.0001

ENGERIX PAED اسم الصنف 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

الكميات 

 الموردة
156900 202500 60550 571466 91800 225000 25000 

 

 
 

يوضـح التفـاوت الكـبري يف الكميـات ويـدل علـى        هذا الرسم البياني هلـذا الطعـم   -

ان املركـــز الـــوطين ملكافحـــة االمـــراض لـــيس لديـــه أي آليـــة واضـــحة يســـتند  

يف  وال املرجعيـة عليها يف وضع وحتديد االحتياجـات لكـل أصـناف التطعيمـات     

والغمــوض الــذي يكتنــف طريقــة التوزيــع علــى املراكــز املختلفــة وآليــة    ذلــك

معرفة املخزون لدى املراكز اخلاصة بالتطعيمات يف خمتلـف ا ـاء ليبيـا يف    

ظـــل عـــدم وجــــود منظومـــة الكرتونيــــة لالطـــالع ومعرفــــة املخـــزون واخــــده      

 باالعتبار عند وضع االحتياج للسنة القادمة.
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 ايا املقرتن:طعم السح

 رقم الصنف 0031.0150.0001

MENINGOCOCCAL اسم الصنف 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

الكميات 

 الموردة
19500 15040 62950 445095 285835 4571 529716 

 

 
 

هــذا الطعــم كــان يــورد الســتعماله للمعتمــرين واحلجــاج ولكــن فجــأة أصــبح     -

جرعــــة بنــــاء  علـــــى    800,000م إس 2017يــــورد بكميــــات كــــبرية وصــــلف يف     

 .االحتياج املعد من املركز الوطين ملكافحة االمراض

 الطعم املضاد لداء الكلب )عالجي(

  رقم الصنف 0031.0190.0001

ANTI-RABIES VSCCINE  الصنفاسم  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

الكميات 

 الموردة
20000 1450 53000 9000 7500 23000 20000 20000 
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هـذا النـوع مـن التطعـيم اخلـاص       ي جند أي تفسري لسبب ارتفـاع الكميـات مـن    -

جرعـــة ( 20,000) والـــذي س تثبيتـــه علـــى 2012وخاصـــة يف ســـنة  بـــداء الكلـــب

ــف      2017 ،2016خــالل ســنظ   ــات املوجــودة باملخــازن مازال ــالرغم مــن أن الكمي ب

 .كبرية باملقارنة والظ سيكون مصريها حصرها من ضمن التالف

 (تيتانوس-طعم الثنائي البكتريي )دفترييا 

 رقم الصنف 0031.0070.0001

D.T VACCINE ADULT اسم الصنف 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

الكميات 

 الموردة
13000 - 15200 37000 43910 45000 450000 

 

 

 

 

 
 

 

هلـذا النـوع مـن التطعيمـات     م 2016االرتفاع الكبري يف االحتياجات لسنة  لوحظ -

للتطعيمــات بدراســة  فلــم تقــم اللجنــة العلميــة  جرعــة(450,000)والــظ بلغــف 

ــالز كــبرية لتغطيــة توريــده ثــم        أســبابه ومربراتــه خاصــة وأنــه س صــرف مب

 جرعة فقط. 2000م الي 2017تراجع فجأة يف العام 

ــنة   - ــة ســ ــع بدايــ ــة   2013مــ ــات اس القائمــ ــن التطعيمــ ــة مــ ــيفف جمموعــ م أضــ

ــا  ــات ومبوجبهــ ــية للتطعيمــ ــة   االساســ ــة بدرجــ ــيم املاليــ ــات والقــ ازدادت الكميــ

ذه األصـناف : ) الطعـم السداسـي، والسـحايا الربـاعي ، االلتهـاب       كبرية ومن ه

ــوي أطفــال ، طعــم فــريوس العجليــة ، وطعــم الــورم احلليمــي البشــري ،         الرئ

السـحايا الربــاعي املقــرتن ( وكنتيجــة الرتفـاع مثــن هــذه التطعيمــات واملــوردة   

 زيــادة املخصــ  املــالي للتطعيمــات  ، بكميـات كــبرية االمــر الــذي ترتــب عليـه  

ناهيك عن احلمالت الظ يقوم بها املركز لكل من طعـم االنفلـونزا املومسيـة ،    

احلصبة والنكاف ، وهـذا جـدول يوضـح كيـف قفـزت القـيم        (M.M.Rوطعم )
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مليـون دينـار يف سـنة     14مـن )  2016إس سنة  2010املالية للتطعيمات من سنة 

 (  2016مليون دينار يف سنة  103إس ) ( 2010

 :املالية للتطعيمات خالل سنوات الدراسةإمجالي القيم 

 السنة
التطعيمات 

 االساسية

التطعيمات 

 المضافة
 ككل التطعيمات

2010 14,377,262 0 14,377,262 

2011 7,283,440 0 7,283,440 

2012 11,397,267 7,824,891 19,222,158 

2013 32,385,909 47,981,710 80,367,619 

2014 16,035,775 85,651,360 101,687,135 

2015 23,616,531 54,266,518 77,883,049 

2016 29,234,499 74,342,978 103,577,477 

2017 12,883,773 67,352,830 80,236,603 
 

 
     

نالحــظ االرتفــاع الكــبري للقــيم املاليــة  نيالرســم البيــاني الســابقاجلــدول ومــن  -

كـــان إمجـــالي القيمـــة املاليـــة للتطعيمـــات   (2014)للتطعيمـــات فمـــثال ســـنة  

مليــون( قيمــة التطعيمــات املضــافة     85مليــون( منهــا مــا قيمتــه )    101ككــل )

 من إمجالي التطعيمات. تقريبا %85فقط أي بنسبة تصل اس 

 ة من التطعيمات.التالف واملنتهي الصالحي

ــي  - ــة علــى جمموعــة مــن التطعيمــات املنتهيــة الصــالحية       فيمــا يل جمــرد أمثل

والظ تقوم إدارة التطعيمات بتوزيعها على املراكز حتى لتفي مـن حسـابات   
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ــاز  ــازن جبهـ ــالل مراجعـــ     املخـ ــن خـ ــيب، فمـ ــداد الطـ ــيب  ة االمـ ــداد الطـ ادارة االمـ

نالحــظ اختفــاء التطعيمــات مــن خمــازن اجلهــاز وفروعــه وحتويلــها بالكامــل      

خــازن بيانــات خمــزون التطعيمــات مباجلــدول االتــي حيــث يوضــح ز، للمراكــ

 االمداد الطيب قبل عملية حتويلها اس املراكز اخلاصة بالتطعيمات.  

 اسم الطعم رقم الصنف

الكمية املنتهية 

  (باجلرع)الصالحية 

 السنة

 2016-2015-2014 409,178 (0001-0125-0031) طعم االنفلونزا

 2015-2014 30,000 (0001-0270-0031) احلمى الصفراء

التهاب الكبدي الفريوسي 

 البائي
(0031-0090-0002) 81,405 2015-2016 

 2017-2016 22,590 (0001-060-0031) الثالثي البكتريي

 2016-2015 73,661 ((0001-0240-0031 طعم التيتانوس

 2016 1000 (0001-0260- 0031 طعم التيفود

 2016 3,865 (0001-0070-0031) الثنائي البكتريي

 2016 2000 (0001-0140-0031) طعم احلصبة االملانية

 2014 84,000 (0001-0215-0031) ديفترييا-طعم التيتانوس

 

فيمــا يلــي امثلــة بســيطة عــن املنتهــي الصــالحية مــن التطعيمــات واالمصــال        -

والظ اسـتطعنا أن  صـل عليهـا مـن بيانـات جهـاز االمـداد الطـيب، ولكـن تظـل           

ــا يف ظــل عــدم وجــود         ــة لن الكميــات املوزعــة لــدى مراكــز التطعيمــات جمهول

منظومــــة نســــتطيع بهــــا تقــــدير وحســــاب املنصــــرف واملســــتلم مــــن املراكــــز   

 فة.  املختل

أمـر شـراء وصـل اس اإلدارة والـذي حيتـوي علـى       اجلداول التاليـة توضـح آخـر      -

 جمموعة من التطعيمات والظ يدعي املركز أنها عاجلة.

 M.S.D( الشركة الموردة: TRIPOLI-18-9أمر الشراء رقم )
0001-0170-0031 رقم الصنف  طعم االلتهاب الرئوي كبارPNEMOCOCCAL  أسم الصنف 

 €السعر الكمية املوردة 2018 2017 2016 2015 2014 2013

500 15.000 20.000 20.000 20.000 2400 800.000 9.5000 

هذا التطعيم من ضمن قائمة املركز األساسية ولكن ثبات الكميات ملدة ثالث سنوات على التوالي وكأن الكميات كلها استنفدت 

 فقط جرعة 2400جنده  2018وفجأة يف احتياج 

0735-0030-0888 الصنفرقم   طعم فريوس العجليةROTA VIRUS  أسم الصنف 

690.000 793.000 500.000 700.000 650.000 670.000 223.340 9.000 

 اس قائمة التطعيمات األساسية وبكميات كبرية 2013هذا الطعم أيضا متف إضافته يف سنة 

0735-0030-0888 رقم الصنف  طعم الورم احلليمي البشريHUMAN PAPILLMA HPV  أسم الصنف 

300.000 300.000 300.000 300.000 240.000 250.000 83.000 20.000 

سـنة ويسـتعمل يف الـدول املتقدمـة يف امريكـا       15وهـو طعـم يعطـى للفتيـات مـا فـوق        2013هذا الطعم دخل على القائمـة يف سـنة   

ودول االحتاد األوربـي وقـد حاولنـا مـرار احلصـول علـى مـربر منطقـي وعلمـي السـتعمال هـذا الطعـم بـالرغم مـن انـه ال يوجـد أي                 

 مستند يوضح طريقة صرف هذا الطعم وخطة توزيعه بني املراكز مع االعلم أن تكلفته عالية جدا
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 لصنف طعم االلتهاب الرئوي PFIZERE ( الشركة الموردة:TRIPOLI-DO-18-8أمر الشراء رقم )

0733-0030-0888 رقم الصنف  االطفال PNEUMOCOCCAL  أسم الصنف 

 االحتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

 €السعر الكمية املوردة 2018 2017 2016 2015 2014 2013

500.000 500.300 675.500 700.000 650.000 804.000 268000 16.890 

م مـن دون  2013باشر املركـز الـوطين ملكافحـة االمـراض يف إضـافة هـذا الطعـم مـن ضـمن قائمـة االحتياجـات مـع بدايـة سـنة               

 ذلك. ذكر األسباب وراء

 

 SANOFI PASTEUR( الشركة الموردة: TRIPOLI-18-12أمر الشراء رقم )
 طعم االنفلونزا املومسية FLU VACCINE  أسم الصنف 0001-0062-0031 رقم الصنف

 €السعر الكمية املوردة 2018 2017 2016 2015 2014 2013

- - 476.398 1.100.471 700.000 1.785.000 595.000 3.000 

مع التفاوت الكبري يف الكميات الذي يؤكد أن من يضع االحتياجات ليس لديه أي  ،2015نالحظ أن هذا الطعم ورد مع بداية سنة 

 آلية واضحة او معايري على أساسها تتم عملية وضع االحتياجات

 شلل األطفال الفمويPOLIOMYELITIS  أسم الصنف 0001-0180-0031 رقم الصنف

1.198.000 2.519.000 2.030.000 4.879.000 1.000.000 599.000 214.650 0.1400 

هذا الطعم موجود يف القائمة النمطية ملركز مكافحة االمراض ولكن عدم وجـود منظومـة اليكرتونيـة بـاملركز لعمليـة التوزيـع       

 يؤدي بدوره اس غياب رقم حقيقي لالحتياجات السنوية كما هو مالحظ للفارق الكبري

 طعم مضاد لداء الكلبRABIES VACCIN  أسم الصنف 0001-0190-0031 رقم الصنف

9.000 7.500 23.000 20.000 20.000 11.900 3.965 6.6000 

وخاصة يف ضوء انعدام  2017، 2016، 2015أكثر من الضعف وخاصة يف سنة  إستقريبا واضح للعيان كيف أن األرقام قد قفزت 

 أي معلومات من مراكز التطعيمات املختلفة عن أي تالف أو منتهي الصالحية

0001-0270-0031 رقم الصنف  طعم احلمى الصفراءYELLOWFEVER  أسم الصنف 

20.000 25.000 35.000 20.000 5000 2400 800 1.5700 

والظ توضع تقـديريا وبـدون أي أرقـام حقيقيـة لالحتياجـات، مـع العلـم        نالحظ الكميات الكبرية الظ كانف تورد من هذا الصنف 

 بعدم معرفتنا عن أي الية لتوزيع هذا الطعم

 الطعم السداسيHEXA  أسم الصنف 0370-0030-0888 رقم الصنف

----- 772.740 900.000 1.000.000 707.062 804.000 268.000 16.5000 

 2014هذا الطعم من التطعيمات اجلديدة الظ أضيفف لقائمة التطعيمات املعتمدة من املركز الوطين ملكافحة االمـراض يف سـنة   

والذي كان من املفرتض على إثـر ذلـك يوقـف توريـد الطعـم اخلماسـي، لوجـود نفـس املـواد املوجـودة يف الطعمـني وذلـك بنـاء علـى               

 من الكتاب( مراسلة مدير عام املركز )مرفق نسخة

0731-0031-0888 رقم الصنف  طعم السحايا الرباعي MENINGOCOCCAL  أسم الصنف 

286.100 603.495 179.365 389.600 893.000 297.665 19.000 286.100 

ويف القـديم كـان يعطـى للحجـيج واملعتمـرين فقـط فـتم إدخالـه مـن           2014هذا النوع مـن التطعيمـات دخـل علـى القائمـة يف سـنة       

 التسعة أشهر فضمن القائمة األساسية للتطعيمات مع صنف أخر خاص لألعمار ما حت

1139-0030-0888 رقم الصنف  الطعم اخلماسي PENTA  أسم الصنف 

800.000 700.000 418.190 191.838 300.000 268.000 89.330 800.000 

بــه اللجنــة العلميــة   فعلــى القائمــة هــذا مــا أوصــ  هــذا الصــنف يفــرتض أن يكــون قــد توقــف توريــده بعــد دخــول الطعــم السداســي   

ولكن اللجنة العلمية مازالف تضع هـذا الطعـم مـن ضـمن      (28/1/2014)املؤرخ يف  (270-3/5)للتطعيمات وبكتاب مدير املركز رقم 

 االحتياجات السنوية مبا فيها هذه السنة
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 يف االتي: وما سبق ميكننا أن نستخرج جمموعة من املالحظات ميكن أن ا ازها

اللجنـة   عدم وجود خطة واضحة املعاي لـذي مركـز مكافحـة االمـراض عـرب      -

العلمية به يـتم مبوجبهـا حتديـد االحتياجـات الفعليـة للتطعيمـات واالمصـال        

ــد         ــة للموالي ــة تعطــي مؤشــرات عــن االعــداد احلقيقي عــرب منظومــات الكرتوني

لــبعض  واملسـتهدفني حبمـالت التطعـيم مـن خــالل خمرجـات مراكـز الرصـد       

الظــواهر الــظ تســتوجب توريــد امصــال ولقاحــات معينــة ، يف ظــل عــدم وجــود    

منظومة تربط مراكز التطعيم املختلفة بـإدارة التطعيمـات االمـر الـذي أدى     

اس وضـــع االحتياجـــات تقـــديريـا وباالعتمـــاد علـــى منظومـــة املواليـــد حســـب        

لـدى املراكـز   منظومة السـجل املـدني ، مـن دون أن يأخـذ يف االعتبـار املخـزون       

فرتتب عن كل ذلك الزيـادة الكـبرية يف بعـض     .أو حتى خمازن االمداد الطيب 

األصــــناف والتطعيمــــات ويثبــــف ان املركــــز ال يعتمــــد علــــى أســــاس أو آليــــة   

 واضحة يف وضع االحتياج.

ــا     - ــواع التطعيمــــات وكمياتهــ ــات هــــي مــــن يضــــع أنــ ــا للتطعيمــ اللجنــــة العليــ

املراكــز اخلاصــة بالتطعيمــات وهــذا    ومصــادرها باإلضــافة إس توزيعهــا علــى  

ألنـــه  غـــري منطقـــي فمـــن املفـــرتض أن مـــن يضـــع االحتيـــاج ال يقـــوم بتوزيعـــه  

حينئــذ ســـوف يثبـــف بـــأي طريقـــة أن االحتيـــاج الـــذي طلبـــه هـــو نفســـه الـــذي  

 صرفه.

اللجنــة العليــا للتطعيمــات هــي مــن حيــدد نــوع التطعيمــات الــالزم اســتخدامها   -

ــواع التطعيمــات أف   ــا وخاصــة بعــد   وهــي مــن زادت أن ــا ي نكــن   م2011قي وكأنن

دولـــة هلـــا أســـاس ســـابق يف ملـــف التطعيمـــات، رغـــم ان الـــبالد يف ذلـــك الوقـــف  

 كانف من أوائل الدول يف هذا اجملال.

إضافة أصناف جديدة علـى القائمـة األساسـية     قيام مدير عام املركز باعتماد -

مـر علـي وزيـر    للتطعيمات من خالل اللجنة العلمية به دون القيام بعـرض اال 

ــار ان هــذه االضــافات         ــل اجمللــس الرئاســي علــى اعتب الصــحة واعتمــاده مــن قب

متثــل حــاالت رصــد ألمــراض انتقلــف الــي الــبالد حــديثـا ومؤشــرات حلــدوث          

 اوبئة ال سامح ا  وهذا كله يتعلق باألمن القومي للدولة.

اال رغم ان املركز الوطين ملكافحة االمـراض عملـه األساسـي هـو وقـائي فقـط        -

انه ا رف عـن املهـام املناطـة بـه وأصـبح يقـوم بتحديـد احتيـاج وتوزيـع بعـض           

االمصال العالجيـة، والـظ تسـتخدم بعـد اإلصـابة مثـل مصـل املضـاد للعقـارب          

واملصــل اخلــاص باألفــاعي واملصــل اخلــاص بــداء الكلــب والــذي هــو اختصــاص    

ــيل إلدارة الصـــيدلة.  ــع  اصـ وهـــذا  ،Aالفيتامينـــات كفيتـــامني   وقيامـــه بتوزيـ

 لص  أصيل للرعاية الصحية األولية.

ــة بهــذا        - ــا ي تســجل أي حال ــادة الكميــة يف طعــم التيفــود يف حــني أن بالدن الزي

 املرض.
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يف القائمة االساسية يوجـد نـوعني مـن الطعـم اخلـاص بالتهـاب السـحايا علـى          -

يـتم   اعتبار أن لكل نوع عمر معني، ولكن الحظنا عنـد وجـود عجـز يف إحـداهما    

 ل املتوفر.استعما

تصدر عـن املركـز وال تقـارير عـن كـل مركـز        عدم وجود أي تقارير شهرية -

عنــد ســؤال مــدير إدارة  وباملنــاطق يــبين عليهــا عنــد حتديــد احتيــاج وكمياتــه    

 التطعيمات افاد بانه يتم التواصل مع املراكز عن طريق اهلاتف.

 دة ســابقازيـادة كميـات طعـم داء الكلــب دون معرفـة مـاذا حــل باجلرعـات املـور        -

-2016-2015)وأن األرقــام قــد قفــزت اس أكثــر مــن الضــعف وخاصــة يف ســنة   

يف ضـوء انعــدام أي معلومــات مــن مراكــز التطعيمــات املختلفــة عــن أي   (2017

ــات        ــداء الكلــب يعطــى لفئ تــالف أو منتهــي الصــالحية، كمــا أن طعــم املضــاد ل

كـاك باملصـاب   ملددة جدا والظ تشكل خطرا عند االحتكـاك بـاحليوان او االحت  

مثل األطباء والعـاملني بقسـم اإلسـعاف وي يعـد منتشـر بالشـكل الـذي يرتتـب         

 عليه زيادة فجائية يف الكميات.

عــدم وجــود أي احصــائيات يــتم مبوجبهــا توريــد كــل هــذه الكميــات مــن طعــم     -

احلمــى الصــفراء والــذي ينتقــل عــن طريــق لــد  أنثــى البعــوض او قــرد مصــاب  

 تبني ان الكميات توضع تقديريـا.  وغال، باملرض وهو منتشر يف االد

لوحظ ان طعم االلتهاب الرئوي أطفال دخـل علـى قائمـة التطعيمـات يف سـنة       -

ــاب        م2013 ــيم االلتهـ ــبة لتطعـ ــا بالنسـ ــك، امـ ــباب وراء ذلـ ــر األسـ ــن دون ذكـ مـ

الرئـــوي كبـــار فهـــو مـــن ضـــمن القائمـــة األساســـية للتطعيمـــات ولكـــن ثبـــات  

تـــوالي وكـــأن الكميـــات كلـــها اســـتنفدت الكميـــات ملـــدة ثـــالث ســـنوات علـــى ال

 (80,000 )مــن قرابــة حقنــة فقــط (2400)جنــده  2018وفجــأة يف احتيــاج ســنة 

 للسنوات الثالث السابقة.

طعــم االنفلــونزا، وهــو طعــم ضــد مــرض االنفلــونزا وهــي مــن االمــراض الــظ      -

أوصف بها منظمة الصـحة العامليـة وي تفـرض علـى أي دولـة، وتعطـى فقـط        

ــار الســن ومرضــى      للفئــات ذات ا الختظــار العــالي واحملــددة مثــل احلوامــل كب

الســكري ولــيس لعامــة النــاس ليــتم اســتجالب الكميــات املناســبة هلــم وليســف     

بهذه الكميات العشوائية والذي تـؤدي اس اهـدار املـال العـام وخاصـة إذا راجعنـا       

 التالف منه.

يــده بعــد  الطعــم اخلماســي، هــذا الطعــم مــن املفــرتض أن يكــون قــد توقــف تور     -

دخــول الطعــم السداســـي علــى القائمــة )هـــذا مــا أوصــف بـــه اللجنــة العلميـــة        

ولكـن   (28/1/2014املـؤرخ يف   2014-5-3للتطعيمات وبكتاب مـدير املركـز رقـم    

اللجنة العلمية مازالف تضع هذا الطعم ضـمن االحتياجـات السـنوية مبـا فيهـا      

 .2018هذه السنة 
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وهـو طعـم    م2013لـى القائمـة يف سـنة    طعم الورم احلليمي، هذا الطعم دخل ع -

سـنة، ويسـتخدم يف الـدول االوربيـة ومشـال أمريكـا،       ( 15) يعطى للفتيات فوق

توجــد  الحيــث اسـتخدام هــذا الطعـم،   اســتدعى عليــه األســاس الـذي  وي يتـبني  

وحتـى الكميـات املـوردة موضـوعة     ه، أي احصائيات او دراسـات تؤكـد اسـتخدام   

تقديريا وان استخدامه غري مدروس فكان مـن املفـرتض التنسـيق مـع التعلـيم      

ــة    ــر وخاصـ ــذا االمـ ــة      انيف هـ ــذات املرحلـ ــن تلميـ ــم مـ ــة هـ ــتهدفني باحلملـ املسـ

 اإلعدادية.

 : التوصيات

مـن خــالل مراجعــة لقــوائم الشــركات املــوردة جنــد ان اغلــب التطعيمــات تــورد   -

 (G.S.K)والـظ نشـطف يف غيـاب شـركة     ( SANOFI PATEUR)مـن شـركة   

ــد        ــظ توقفــف عــن التوري ــة أوس شــركات العــاي يف التطعيمــات وال اإلجنليزي

بسبب ديون هلا لدى االمـداد الطـيب، والسـبب هـو مشـكلة حسـاب جهـاز االمـداد         

الطــيب لــدى مصــرف التجــاري الــوطين الــذي س  ميــده، فلــو عــادت شــركة   

(G.S.K )  للتوريـد سـ    ( وف تكـون منـافس قـوي لشـركةSANOFI PATEUR )

الفرنســية والــظ اســتحوذت علــى الســوق اللــييب بالكامــل وخاصــة يف جمــال         

 .التطعيمات واصبحف اسعارها يف غياب أي منافسة مرتفعة نسبيـا

الزام املركز باتباع االسلوب العلمي والعملي املنظم مـن خـالل خطـة واضـحة      -

جـــات الفعليـــة والتقيـــد بالتطعيمـــات وفـــق  املالمـــح مـــن حيـــث حتديـــد االحتيا

القائمة االساسية وضرورة مراجعـة كافـة التطعيمـات مـن خارجهـا ووجـوب       

اعتمادهـا مــن اجمللـس الرئاســي او مــن خيولـه ، وعــرض مـربرات ذلــك وجــدواه     

اقتصــاديا وفنيــا ومــنح دور للقطــاع اخلــاص بتوريــده عــرب اعتمــادات مــن وزارة   

ــاع يف الصــيدليات    خاصــة التطعيمــات االختياريــة كــاإلنفلونزا    االقتصــاد ويب

املومسية ومصـل داء الكلـب وغريهـا وضـرورة ربـط خمـازن املركـز مبنظومـة         

الكرتونية ملعرفة حجم املخزون ومبا ميكـن مـن تـدويره واخـده باالعتبـار عنـد       

 .اعداد االحتياج 

تفعيل دور الرعاية الصحية األولية لتكون فاعلة يف هذه اللجنة، وعـدم تـرك    -

 االمر برمته اس اللجنة او املركز الوطين ملكافحة االمراض.

ــأن يقتصــر عمــل     - ــة ب ــا للتطعيمــات    ا ــاد الضــوابط الكفيل ــة العلي ــى اللجن عل

حتديد االنواع فقط وال عالقة هلا بالكميات واملصـادر والتوزيـع والـظ هـي مـن      

 اختصاص إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

فري خــط دفــاعي مــتني مــن التطعيمــات    تفعيــل مراكــز الرصــد بــاملركز لتــو    -

ــا حاليـــا         ــون ان ليبيـ ــاي كـ ــودة يف العـ ــتويات املوجـ ــى املسـ ــى اعلـ ــا وعلـ ألطفالنـ

مفتوحة احلدود من مجيع اجلهات وغري مراقبة ممـا يهـددها بـاي تسـرب ألي     

 حالة مرضية حتمل أي فريوس معدي.  
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 2016مركز طرابلس الطبي 
ــة والطبيـــ    - ــر الطبيـ ــة العناصـ ــور يف متابعـ ــاب   القصـ ــاالت الغيـ ــاعدة يف حـ ة املسـ

املتكــرر وعــدم الــاذ اإلجــراءات احلامســة يف احلــد مــن هــذه الظــاهرة املــؤثرة      

 على أداء العمل الطيب باملركز.

القصــور الواضــح يف الــاذ اإلجــراءات الفوريــة الالزمــة لصــيانة العــدد الكــبري      -

أداء املركـز  من اآلالت واملعدات الطبية واملصـانع ممـا خلـق ضـعفـا ملحوظــا يف      

إضافة إس حتميل الدولة بأعبـاء هـي يف غـين عنهـا متمثلـة يف إحالـة احلـاالت        

 الطبية إس املصحات اخلاصة.

عدم التقيـد مبـا نصـف عليـه الئحـة العقـود اإلداريـة يف شـأن تقـديم العطـاءات            -

والرتســـية وفقــــا للمناقصـــات احملـــدودة ممـــا خلـــق نوعــــا مـــن عـــدم التكـــافؤ يف   

تقديم عـروض وحيـدة أو عـروض غـري متكاملـة ميكـن مـن        العروض نتيجة ل

 خالهلا املفاضلة بينها.

عــــدم التقيــــد بشــــروط العقــــود املؤسســــة علــــى ملاضــــر الرتســــية اخلاصــــة    -

 بالشركات )اخلدمية( مما أدى إس سداد مبالز باملخالفة لشروط العقد.

ــا مــدد طويلــة         -  عــدم اال ــاه إس تســوية االعتمــادات املســتندية الــظ مــر عليه

ــذ االعتمـــاد         ــدم تنفيـ ــواقي نتيجـــة عـ ــمانات أو بـ ــا يف قيمـــة ضـ ــل غالبهـ ويتمثـ

 بالكامل.

التوســـع يف إصـــدار قـــرارات صـــرف املكافـــآت املاليـــة يف نهايـــة الســـنة املاليــــة          -

م بشـأن إصـدار قـانون عالقـات العمـل      2010لسـنة   (12)باملخالفة للقـانون رقـم   

ــم     ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار جملـ ــة لقـ ــنة ( 21)وباملخالفـ ــل  م 2013لسـ ــيم العمـ بتنظـ

 اإلضايف.  

ــلتهم     - ــن انقطعــــف صــ اســــتخدام خمصصــــات بعــــض املــــوظفني بــــاملركز ممــ

ــتقالة    ــه )االسـ ــة بـ ــدين  –الوظيفيـ ــوحظ أن وزارة    –املتقاعـ ــث لـ ــوفني(، حيـ املتـ

املاليــــة الزالــــف حتيلــــها للمركــــز بــــالرغم مــــن انتهــــاء عالقــــتهم الوظيفيــــة  

 باملركز.

الودائـع واألمانـات(    –البـاب األول  عدم قيام املركز بإحالة أرصـدة احلسـابات )   -

ــا املركــزي     م 31/12/2016يف  ــام مبصــرف ليبي ــراد الع ــة ن / اإلي إس وزارة املالي

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (162)باملخالفة لن  املادة 

عــدم القيــام بــاجلرد الفعلــي لألصــول واالكتفــاء بعمليــة احلصــر فقــط دون      -

ات اجلـــرد واألرصـــدة الدفرتيـــة بـــدفرت االســـتاذ  إجـــراء املطابقـــة بـــني كشـــوف 

ــادة     ــد أوجـــه االخـــتالف إن وجـــدت باملخالفـــة للمـ ــن  (299)واملخـــازن لتحديـ مـ

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.
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اغفــال إدارة املركــز واملراقــب املــالي امســاك ســجل حيــدد االلتزامــات القائمــة       -

مـن   (18)الفـة لـن  املـادة    وذلك مبا حيقق الرقابـة علـى هـذه االلتزامـات باملخ    

 بشأن التخطيط.م 2000لسنة ( 13)الالئحة التنفيذية من القانون رقم 

ــاذ        - ــة دون الـ ــعاف العاطلـ ــل واإلسـ ــائل النقـ ــاعدة ووسـ ــزة املسـ ــراكم األجهـ تـ

 اإلجراءات الالزمة يف شأن صيانتها وإصالحها ولو مرحليـا.

ــم األوع      - ــ  قسـ ــالحية لـ ــة الصـ ــة منتهيـ ــتلزمات طبيـ ــتخدام مسـ ــة س اسـ يـ

 توريدها من خمازن اإلمداد الطيب منذ سنوات سابقة.

القصـــور الواضـــح يف متابعـــة التوريـــدات اخلاصـــة بـــاملركز وخاصـــة امللحـــوظ  -

منها واملعبأة يف حاوية، مما أدى إس تلف املوجودات بهـذه احلاويـة والـظ متثـل     

ــا يظهـــر  ( 2003- 2000 – 1998)مشـــغالت معامـــل منتهيـــة الصـــالحية   وهـــو مـ

متابعـــة أرصـــدة املخـــازن وعـــدم متابعـــة األرصـــدة املتبقيـــة يف حســـابات   عـــدم 

 االعتمادات املستندية.

القصــور الواضــح يف ضــبط املخــازن وعــدم الــاذ اإلجــراءات الالزمــة يف إعــداد     -

وتركيــب منظومــات الكرتونيــة فعالــة لضــبط إثبــات وصــرف املــواد املخزنــة،      

ف ملراقبـة حركـة املخـزون    إضافة إس عدم العمل حاليــا بنظـام بطاقـات الصـن    

وســوء حالــة املخــازن مــن ناحيــة التنظــيم وعــدم مالئمــة األرفــف بــالرغم مــن    

 وجود آليات و هيزات حديثة التخزين.

عدم اتباع الدورة املستندية اخلاصة باملبالز النقدية والعينيـة الـواردة مـن قبـل      -

ــة أو      ــيط اخلزينــ ــام دون توســ ــرة إس األقســ ــرفها مباشــ ــال وصــ ــال األعمــ  رجــ

 املخازن.

ضعف أداء املراقـب املـالي وعـدم قيامـه جبميـع االختصاصـات املنصـوص عليهـا          -

ــادة  ــادة      (18)يف املـ ــة واملـ ــالي للدولـ ــانون املـ ــن القـ ــة    (24)مـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

املخــازن(  –واحلســابات واملخــازن بشــأن املتابعــة واإلشــراف علــى )القســم املــالي    

 ومدى تطبيق القواعد املالية وأحكام نظام الرقابة الداخلية عليها.

قصور مكتب املراجعـة الداخليـة يف القيـام باملهـام املناطـة بـه علـى أكمـل وجـه           -

حيث اقتصر عمل مكتـب املراجعـة الداخليـة علـى العمـل اليـومي دون إن ميتـد        

حـدة كـل شـهر واإلشـراف     إس إجراء اجلرد املفاجئ للخزينة واملخـازن مـرة وا  

على إعداد احلسابات اخلتامية وإبداء مالحظـات بشـأنها ومتابعـة خمصصـات     

املتــوفني( هلــذه الفئــات بــالرغم مــن انتهــاء عالقــتهم     –االســتقالة -)املتقاعــدين

 الوظيفية باملركز مع العمل على تسوية الفائض يف نهاية السنة املالية.

التدريب املدرجـة وفـق العقـود والتوريـد      عدم وجود آلية واضحة ملتابعة برامج -

ــغيلها          ــث تشـ ــن حيـ ــذة مـ ــركات املنفـ ــع الشـ ــوردة مـ ــواد املـ ــى املـ ــب علـ والرتكيـ

ــتمكني مهندســي وفــين التشــغيل يف اإلدارة اهلندســية مــن القيــام        وصــيانتها ل

 مبهامهم على الوجه املطلوب.
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 امليزانية التسيريية:

ــة      ــالي يوضــح إمجــالي احلــواالت مقارن ــان الت ــة   البي  باملصــروفات عــن الســنة املالي

 م: 2016

 البيان مجلة احلواالت الواردة مجلة املصروفات الرصيد

( 8,334,904) 70,037,370 61,702,466 
 األول

1,996,045)) 6,050,640 8,046,685 
 الثاني

6,338,859)) 76,088,010 69,749151 
 اإلمجالي

 

 :وفى هذا الشأن لوحظ اآلتي

البـاب   ة يفيـ مجلـة احلـواالت الـواردة ومجلـة املصـروفات الفعل      بـني  ظهور فـرق  -

باملخالفـة   موضـوع الفحـ   م 2016( خالل السنة املاليـة  ومهايا مرتبات) األول

املالي للدولـة، ممـا يتطلـب توضـيح األسـباب       انون النظاممن ق( 10)لن  املادة 

النا ــة عــن تلــك الفروقــات واملعاجلــات الالزمــة حياهلــا مــع كيفيــة تغطيــة     

 العجز من حيث السيولة.

ــبني مــن خــالل الفحــ  واملراجعــة عــدم امســاك مركــز طــرابلس الطــيب            - ت

الســـجالت التاليـــة )ســـجل االصـــول، ســـجل االلتزامـــات املاليـــة، ســـجل العهـــد    

   املالية(

من خالل االطـالع علـى كشـوفات املركبـات التابعـة ملركـز طـرابلس الطـيب          -

مراجعـــة القائمـــة  مـــن خـــاللســـيارة و (89)ان جممـــل القـــوة العموميـــة  ـــو 

ــا    (28)وعــددها  م2000معظــم الســيارات ســنة    لــوحظ أن ســيارة متوقفــة نهائي

ــا نســبته    ــل م ــة،   %(31)متث ــل عــدد    و مــن القــوة العمومي إن هــذه األصــول متث

ري يتطلــب الــاذ االجــراءات الالزمــة حلفظهــا وصــيانتها وتشــكيل جلنــة     كــب

 .لريدهاللواجب 

 السيارات: ملفالقصور يف متابعة  فيما يلي أوجه -

موظـف بـني سـائقني     (57) التوسع يف الكادر الوظيفي لقسم احلركة إس عـدد  -

 ي صيانة.يوفن

–حرائـق  -عمـر افـرتاض  –وضح بقائمة التخريـد سـبب التخريـد )حـوادث     ي ي -
 .او غريه(

 عدم وجود سجل او بطاقة لتدوين االصول للمحافظة عليها من الضياع. -

س تسـليم سـيارات ملـوظفني    حيـث  سوء توزيع السيارات علـى مـوظفي املركـز،     -

-مشــرف املــداخل  –)ســكرتري املــدير  قياديــة ممــن ليســف لــديهم مهــام اداريــة    

يف حـني  الـوالدة(  موظـف بقسـم    –موظف بقسم العالقـات  –مشرف دار املوتى 
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ــة باســتثناء    ي متــ ــى اإلدارات القيادي مــدير واحــد فقــط الزال   نح للقــائمني عل

 .حيتفظ بالسيارة

ــلمة بعهـــدة بعـــض االشـــخاص     - ــيارات مسـ ــدد مـــن السـ انتهـــف الـــذين وجـــود عـ

 .عالقتهم باملركز وي تستلم منهم

 اسم املستفيد النوع رقم اللوحة

463540 
 م ع ب م فولكس باسات

 م ف ا A4اودى  237348

599467 
 م ع فولكس باسات

274599 
  ن ب متشي النسر

 

 .سيارة دون الاذ االجراءات القانونية بذلك (2)س سرقة عدد  -

 اسم املستفيد النوع رقم اللوحة

317858 
 مم ع هونداى

1309421-5 
 خ س هونداى

 

     وجود سيارات سلمف جلهات أخرى خالل أحداث وظـروف عـدم االسـتقرار

 وي تسرتجع حتى تارخيه.

ســيارة نــوع هونــداي اكســنف رقــم     )س ط ق( اســتالم مســاعد املراقــب املــالي     -

بشــأن  م2013لســنة ( 17)ممــا يعــد خمالفــة للقــرار رقــم   (5-1290337)اللوحــة 

 .اعتماد مدونه قواعد سلوك املراقب املالي ومساعديه

 االداء:

دمات الطبيــة وســببه عــدة مـن خــالل املراجعــة وتقيــيم االداء فقــد تــبني تــدنى اخلــ 

 -عوامل ميكن ا ازها يف اآلتي: 

عــدم التقييــد مبواعيــد العمــل وكثــرة الغيــاب خاصــة فيمــا يتعلــق بالعناصــر      -

الطبية املسـاعدة وعـدم حتقيـق االليـة املتبعـة حاليــا ملراقبـة حضـور وانصـراف          

 العناصر الطبية وهو ما ادى إس عدم توقيع اجلزاءات القانونية حياهلم.

فشى ظاهرة التسيب اإلداري بـاملركز وهـو أمـر ناشـئ عـن ضـعف دور مكتـب        ت -

التفتييف واملتابعة وإدارة الشئون الطبية يف تطبيق القـانون مـن خـالل متابعـة     

 الطبية والطبية املساعدة يف ساعات حضورهم باملركز. العناصروحصر 

نوطـة بهـم   تقصري بعض العناصر الطبية والطبيـة املسـاعدة يف أداء اعمـاهلم امل    -

ــدوام الرمســي        بســبب انشــغاهلم بالعمــل يف القطــاع اخلــاص حتــى يف اوقــات ال

بـاملركز دون الــاذ االجــراءات القانونيـة حيــاهلم. األمــر الـذي ســاهم يف تــدنى    

 مستوى اخلدمات الطبية بشكل كبري.
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البيــان التــالي يوضــح معــدل غيــاب العناصــر الطبيــة والطبيــة املســاعدة خــالل     -

مشــتغل  (1640)حظــة إن متوســط عــدد اخلــدمات الطبيــة  م مــع مال2016عــام 

 طبيب. (1230)ومتوسط عدد العناصر الطبية 

 الشهر

إمجالي 

 املرتبات

قيمة خصم 

 الغياب

 املعدل

عدد غياب 

العناصر 

الطبية 

 املساعدة

النسبة اس 

امجالي الطبية 

 املساعدة

عدد غياب 

العناصر 

 الطبية

النسبة اس 

امجالي العناصر 

 الطبية

    150 9.15% 0 0.00% 

2 3,730,477 34,244 0.92% 139 8.48% 2 0.16% 

3 3,666,952 36,139 0.99 % 791 48.23 % 64 5.20% 

4 3,967,952 45,922 1.16 % 529 32.26% 129 10.49 % 

5 3,688,474 34,091 0.92 % 765 46.64 % 50 4% 

6 3,608,066 30,740 0.85 % 768 46.82 % 50 4% 

7 3,659,360 39,876 0.108 % 774 47.19 % 64 5% 

8 3,645,638 45,168 1.24 % 624 38.05 % 111 9.02% 

9 3,602,951 43,872 1.22 % 517 31.52 % 79 6.42% 

10 3,655,951 36,806 1.01 % 412 25.12 % 14 1.14% 

11 3,787,022 50,439 1.33 % 727 44.33 % 38 3.09% 

12 3,839,945 54,365 1.42 % 694 42.32 % 0 0.00% 

 اإلجمالي
44,463,94

5 
492,608 -- 6890 -- 601 -- 

 

 - ما يلي: يف هذا الصدد يتطلب األمر 

ــاملركز       - ــام بـ ــع األقسـ ــراف جلميـ ــور واالنصـ ــمة يف احلضـ ــراء البصـ ــل إجـ تفعيـ

 والاذ االجراءات الرادعة يف حق املخالفني وخاصة االطباء.

االجـراءات الالزمـة وذلـك ملتابعـة املصـحات اخلاصـة فيمـا        الاذ وزارة الصحة  -

خيـــ  الكـــادر الـــوظيفي بهـــا مـــن خـــالل منظومـــة الـــرقم الـــوطين منعــــا مـــن   

 االزدواجية.

عــدم اال ــاه بشــكل جــدي إس إصــالن األجهــزة العامــة املــؤثرة يف نشــاط ســري    -

 :العمل باملركز والظ تبني التقارير الواردة تكلفة صيانتها مبالز متاحة

 بيان اجلهاز العاطل

بلد 

 الصنع

 أساس األعطال

 اجلهاز حتف الصيانة ويف احتياج قطع الغيار أمريكا GEوحدة الرنني املغناطيسي 

 م 2015وجود عطل يف املبادل احلراري منذ عام  أمريكا FONARوحدة الرنني املغناطيسي 

 واحتياجه لقطع غيارتكرار األعطال لقدمه  أمريكا CT 64 PHILLIPSجهاز التصوير 

 تكرار األعطال لقدمه واحتياجه لقطع غيار أمريكا CT 16 Toshibaجهاز التصوير 

 االحتياج إس عملية ضبط طاولة احلاالت الالزمة للتصوير  أمريكا CT 64 Siemensجهاز التصوير 

 الغيار عدم  ديد مجيع األجزاء احملتاجة لقطع  أمريكا PREELEKTAجهاز املعاجل اخلطى 

 اجلهاز حيتاج إس قطع غيار وهو حتف الضمان  أمريكا ELEKTASYNجهاز املعاجل اخلطى 

 

 

املرضــى إس العيــادات اخلاصــة ممــا    لجــوء إن هــذه الظــواهر الســلبية أدت إلى   -

كلــف الدولــة جــزء كــبري مــن مبــالز هــي يف غنــى عــن صــرفها لتغطيــة هــذا      
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ــداـل مــن   ــان    دعــم املركــز يف تــوفري    اجلانــب ب ــة وصــيانة األجهــزة، والبي األدوي

 فة على عالج املواطنني بالداخل:التالي يوضح املبالز املصرو

 املبالز املصروفة البيان

 32,057,767 عالج املرضى

 5,773,470 عالج اجلرحى

 37,831,237 اإلمجالي

 

 (44,810,651)مصـــحة خاصـــة بقيمـــة إمجاليـــة  (22)ترتيـــب التزامـــات لعـــدد  -

 -دينار وفق البيان التالي: 

 القيمة اسم املصحة ت .ر

1 
 71,650 املركز الدولي لألوعية

2 
 665,905 شركة الرعاية الشاملة

3 
 138,836 شركة الريان الطبية

4 
 5,495,859 شركة الزعفران

5 
 911,850 شركة أنوار السالم

6 
 162,605 شركة أويا للخدمات

7 
 4,363,999 شركة دار اخلليل

8 
 20,619 شركة سيول للخدمات

9 
 110,145 مركز الزنتان الطيب

10 
 1,796,252 مركز عني زارة للعالج الطبيعي 

11 
 1,799,849 مستشفى رويال

12 
 5,755,093 مصحة االستقالل

13 
 55,733 مصحة التقوى

14 
 1,594,338 مصحة الفتح للخدمات

15 
 5,568,282 مصحة املتوسط

16 
 12,064,044 مصحة املسرة

17 
 1,803,651 مصحة دار الفؤاد

18 
 796,545 مصحة دار الوفاء

19 
 112,247 مصحة صرباتة

20 
 1,316,717 مصحة يشفني

21 
 100,303 شركة املختار

22 
 106,129 مستشفى األبراج

 44,810,651 اإلمجالي 
 

دفـع مبـالز كـبرية     يتضح جليـا عدم حرص الوزارة على املـال العـام مـن خـالل     -

جدـا بدون احلصول على خدمات يف املقابل خاصـة مـع الوضـع الصـحي السـيئ      

الذي يعاني منه املركز يف ظـل توقـف العديـد مـن األجهـزة املهمـة لتشـخي         

وعالج املرضـى والـذي سـبب توقفهـا لعـدم وجـود تـوفر مبـالز ال تعتـرب كـبرية           

 مقارنة ما س صرفه.

ــز   قيـــام إدارة املركـــز بتوريـــد   - ــازات مـــن بعـــض اجلهـــات يف حـــني إن املركـ الغـ

ميتلك مصنعـا لغاز األكسجني بـه عطـل يف مضـخة دفـع ضـغط األكسـجني       

كــان الواجــب القيــام بصــيانته وتشــغيله      (3)بالشــبكة يف وحــدة اإلنتــاج رقــم    
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وعــدم حتميــل ميزانيــة املركــز بأعبــاء ماليــة زائــدة، والبيــان التــالي يوضــح          

 -م:  2016وات السابقة حتى املبالز املصروفة خالل السن

2012 2013 2014 2015 2016 
 اإلمجالي

691,392 599,456 907,000 543,390 675,662 3,416,900 

 

تعطل مصنع احملاليل الوريدية منذ عدة سنوات والـذي يغطـى حاجـة املركـز      -

من احملاليل والذي يقـع حتـف إشـراف إدارة الصـيدلة نتيجـة عـدم تـوفر املـواد         

الالزمة والصيانة وال زال االعتماد يف توريـد هـذه احملاليـل علـى القطـاع      اخلام 

اخلـــاص رغـــم بســـاطة مـــواد التشـــغيل الالزمـــة وتـــوفر املصـــنع املتكامـــل هلـــذا   

 الغرض.

 -ومن خالل الزيارة امليدانية للمصنع تالحظ اآلتي: 

ســوء حالــة املصــنع حيــث تالحــظ  أن أنابيــب املواســري واملــواد الصــحية يعلوهــا       -

 الصدأ ويغطى العديد من اآلالت واملعدات.

عنصـر والـذين    (17)عدم االستفادة مـن العـاملني والفنـيني واألطبـاء وعـددهم       -

ســنوات وعــدم إعــادة تنســيبهم ألقســام أخــرى  ( 6)يعملــون باملصــنع أكثــر مــن 

 واالستفادة منهم.

س حصــر الكميــات املســتلمة مــن احملاليــل الــظ س توريــدها مــن جهــاز اإلمــداد     -

  -عبوة وفق اآلتي:  (536 867) الطيب وعددها

2012 2013 2014 2015 2016 
 اإلمجالي

98,000 207,000 114,000 12,417 105450 536,867 
 

وحـدة   (23)إبرام عقود لتأجري شقق سـكنية بـالرغم مـن امـتالك املركـز عـدد        -

سكنية س استغالل البعض منها من قبل أشخاص لـيس هلـم عالقـة بـاملركز،     

دون الــاذ اإلجــراءات الالزمــة حياهلــا، باإلضــافة إس إبــرام عقــد جديــد مــع          

لغــرض تســكني م 27/6/2016الشــركة )األمثــل للخــدمات الســياحية( بتــاري    

إل ـار  شـقة سـكنية قيمـة ا   ( 50)عناصر طبيـة مسـاعدة )مغرتبـة( حبـد أذنـي      

 دينار شهريـا للشقة الواحدة )املشغولة( ملدة سنة ونالحظ اآلتي:  ( 2,300)

تــبني مــن خــالل الزيــارة امليدانيــة للجنــة املكلفــة ملتابعــة العقــود اخلدميــة إن       -

 شقة. (18)العدد احلقيقي للشقة املشغولة عدد 

قبـل  عدم حتديد الشقق املطلوب تأجريها بدقة مما خلق فائضــا س سـداده مـن     -

املركز يف وقف كان من املفرتض توجيه هـذه املبـالز إس أوجـه صـرف أخـرى      

 غاية يف األهمية.

والبيان التالي يوضح املبالز املصروفة عن تـأجري شـقق الـظ ي يـتم االسـتفادة       -

 -منها من قبل املركز باملخالفة لن  العقد: 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

625 

 

 املدة

إ ار 

 الشقة

عدد 

 الشقق

إمجالي 

 املدفوع

 مالحظات

 أشهر فقط 7القيمة املسددة عن  805,000 50 2,300 2016أشهر  7عدد 

 289,800 18 2,300 2016أشهر  7عدد 
القيمة املفرتض سدادها حسب 

 احتياجات املركز 

 املبلز املصروف بالتجاوز 515,200 اإلمجالي

 

 هذا التجاوز كان من املفرتض توجيهه إس بنود صرف أخرى هامة. -

 -جلنة العطاءات: 

تـــبني مـــن خـــالل الفحـــ  واملراجعـــة واالطـــالع علـــى ملاضـــر جلنـــة العطـــاءات  

 -اآلتي: 

تشــكيل جلنــة العطــاءات الفرعيــة مبركــز طــرابلس الطــيب باملخالفــة لقــرار       -

 بشأن تنظيم عمل جلان العطاءات.م 2013لسنة ( 492)جملس الوزراء رقم 

ي تأخـــذ يف االعتبـــار عنـــد دراســـة نقطـــة إعـــادة الطلـــب ملواجهـــة االحتياجـــات   -

املســتمرة وزيــادة الطلــب مــن قبــل األقســام الطبيــة واملســاعدة باملخالفــة للمــواد 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (239إس  233)من 

إن العـــروض غـــري متقاربـــة يف عـــدد األصـــناف والفروقـــات كـــبرية جـــدـا ممـــا   -

ــك وفــق         ي ــة الرتســية تتجــه إس التكليــف املباشــر وذل ــان عملي عطــى انطباعـــا ب

 -اآلتي: 

 االحتياجات رقم احملضر تاري  احملضر

19/1/2016 2 
 مستلزمات طبية وإدارية 

31/8/2016 20 
 احتياجات قسم جراحة القلب

28/9/2016 22 
 احتياجات األقسام

24/10/2016 25 
 الطبيةاحتياجات خمازن املعدات 

29/11/2016 30 
 احتياجات خمازن املستلزمات الطبية 

 

اخلــاص باحتياجــات  (20)وكأمثلــة علــى تفــاوت العــروض وفــق احملضــر رقــم  -

 قسم جراحة القلب:

 

 اسم الشركة رقم العروض القيمة

 األدوية  السلوى السترياد 16 -069 600,900

 األدوية  السلوى السترياد 16 -069 120,000

 سعر القطعة 061-7-117 335,000
 دار احلكمة للمعدات 

 

تكـرار تقـديم عــرض وحيـد يف العديـد مــن حـاالت التوريـد حبجــة أنـه البــديل          -

 -الوحيد دون مربر وذلك وفق اآلتي: 
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 االحتياجات الرتسية

رقم 

 احملضر

 تاري  احملضر

 19/1/2016 2 مستلزمات طبية وأدوية شركة الفا

 21/3/2016 9  هيزات ومعدات طبية احلقن مصنع الشفاء لتوريد

 4/4/2016 11 أدوية األدوية  داملغاربني الستريا

 21/4/2016 12 أدوية االشراقة 

 24/10/2016 25 احتياجات مكتب مكافحة العدوى ليبيا الطبية 

 7/11/2016 27 احتياجات قسم العالج الطبيعي الفا الطبية 

 

ــل الشـــركات      - ــايف لتقـــديم عـــروض مـــن قبـ ــذ وقـــف كـ ــاءات أخـ تتطلـــب العطـ

مستكملة يف عدد األصناف املطلوبـة ليـتم مـن خالهلـا املفاضـلة بـني العـروض        

وفق أسس سليمة ووفق مـا حددتـه الئحـة العقـود اإلداريـة يف شـأن املناقصـات        

مثــال احملـدودة ، أو اال ــاه يف هــذا الشـأن بالطلــب مــن جهـاز اإلمــداد الطــيب ، و   

ذلــك قيــام إدارة املركــز بعمليــة الشــراء العاجــل لتــوفري متطلبــات واحتياجــات   

املركز من املستلزمات اهلامـة مـن السـوق احمللـى واملتمثلـة يف شـراء التحاليـل        

لقســــــم الفريوســــــات وحتاليــــــل علــــــم أمــــــراض الــــــدم بقيمــــــة إمجاليــــــة                                     

 -، واألمثلة على ذلك :م 2016ة املالية دينار خالل السن( 764,175) قدرها 

  

 املبلز اسم املستفيد البيان 

 100,438 شركة الفا الطبية  واملناعة قيمة التحاليل الثالثي لقسم الفريوسات

 219,735 شركة الفا الطبية  واملناعة قيمة التحاليل الثالثي لقسم الفريوسات

 116,413 الشركة الليبية املتحدة  قيمة التحاليل علم أمراض الدم 

 327,589 الشركة الليبية املتحدة  قيمة التحاليل علم أمراض الدم 

 764,175 اإلمجالي

 

 -االعتمادات املستندية: 

ــدد      ــة عـ ــادات املفتوحـ ــالي االعتمـ ــز إمجـ ــة   ( 24)بلـ ــة إمجاليـ ــي بقيمـ ــاد مللـ اعتمـ

ــه    ( 51,363,542) ــا قيمتــ ــذ مــ ــد س تنفيــ ــار وقــ ــذه    (37,329,639)دينــ ــن هــ ــار مــ دينــ

ــود     ــتندية حيـــث يعـ ــادات املسـ ــوية االعتمـ ــأخر يف تسـ ــا أدى إس التـ ــادات، ممـ االعتمـ

 -البعض منها إس سنوات سابقة ومثال ذلك: 

 مالحظات قيمة املتبقي ما س صرفه قيمة االعتماد  رقم االعتماد

 اعتماد متعثر 50% 161,275 322,550 2005/17/12

2005/17/15 1,881,123 1,504,898 20% - 

2007/17/24 977,516 782,013 20% - 

 ضمان 6% 363,762 388,251 2007/17/26

 ضمان 10% 1,808,100 2,009,000 2005/43/16

 ضمان 5% 319,200 336,000 2009/43/16

 اعتماد متعثر 40% 180,000 300,000 2010/43/1

 ضمان 10% 132,300 147,000 2010/97/54

2010/97/56 84,000 65,600 22% - 
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 مالحظات قيمة املتبقي ما س صرفه قيمة االعتماد  رقم االعتماد

T – 2010- 21 317,111 294,913 7% ضمان 

T – 2013- 53 189,500 0,000 100% اعتماد ي ينفذ 

113285 LC 1,988,793 1,491,594 25% - 

T – 2013- 50 475,000 118,750 75% اعتماد متعثر 

T – 2014- 61 428,000 406,600 5% ضمان 

T – 2014- 62 776,000 737,200 5% ضمان 

T – 2014- 63 347,500 0,000 100% اعتماد ي ينفذ 

 ضمان 5% 10,812,334 11,381,404 2007/34339

 ضمان 6% 5,041,240 5,348,200 43-2009 -1

T – 60- 2013 17,801,000 7,980,000 55% اعتماد متعثر 

 ضمان 5% 186,948 196,787 43-27 -2007

 ضمان 5% 125,409 132,010 40 -43 -2007

 ضمان 5% 64,716 68,123 28 -43 -2007

 ضمان 10% 3,400,609 3,778,455 2013 -57

2007- 34518 1,690,215 1,352,172 20% - 

 ضمان 6% 5,041,240 5,348,200 43-2009 -1

 37,329,633 51,363,538 اإلمجالي
  

 

 

 

 ويتطلب األمر اآلتي:

دراســة تلــك االعتمــادات والــاذ اإلجــراءات بشــأن  ديــدها أو إلغائهــا وإحالــة    -

 اإليراد العام. حسابقيمتها إس 

 إلغاء االعتمادات الظ مرت عليها مدة طويلة دون تنفيذها   -

ترجيــع قيمــة الضـــمانات إس املــوردين واملقــاولني يف حـــال استصــدار شـــهادات       -

 ملواد املوردة.ااستالم االستالم االبتدائي وشهادات 

 

 

 
 

ــن        - ــرفف مـ ــوظفني صـ ــبعض املـ ــة لـ ــالز ماليـ ــرتجاع مبـ ــز باسـ ــام إدارة املركـ قيـ

حســاباتهم الشخصــية قــاموا بصــيانة الســيارات املســلمة هلــم التابعــة للمركــز  

 قبل احلصول على موافقة من مدير عام املركز واألمثلة على ذلك:

 املالحظات املبلز التاري  رقم اإلذن

 ترجيع فواتري صيانة سيارة 7,950 م 30/10/2016 13/10

 ترجيع فواتري صيانة سيارة 1,865 م29/12/2016 35/12

 

دينـار بعـد انتهـاء السـنة      (528,058)تبني مـن خـالل الفحـ  صـرف مـا قيمتـه        -

( 110)حســب اعتمــاد املــدير العــام للفــواتري باملخالفــة لــن  املــادة  م 2016املاليــة 
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واحلســابات واملخــازن والــظ تــن  علــى أل ــا  ــوز إصــدار   مــن الئحــة امليزانيــة 

صــكوك بعــد انتهــاء الســنة املاليــة علــى حســاب الســنة املنتهيــة، واألمثلــة علــى     

 ذلك:

 املالحظات اسم املستفيد املبلز التاري  رقم اإلذن

 شركة االنطالقة للخدمات 13,500 م 29/12/2016 30/12

توقيع مدير العام 

باملركز بتاري  

 م 9/1/2017

 شركة االتقان املساهمة 244,662 بال 28/12

 شركة النبع للخدمات 154,890 م 29/12/2016 46/12

 شركة األمثل للخدمات  115,000 بال 31/12

 

 

 اإليــــرادات:

موضـوع الفحـ  مبلغــا    م 2016بلغف قيمة اإليرادات احملصلة خالل السـنة املاليـة   

حـني بلغـف اإليـرادات احملصـلة خـالل السـنوات السـابقة         دينار، يف( 85,975)وقدره 

 -وفقا البيان التالي: اآلتي

 إيرادات العالج رسوم اإل ارات السنة

إيرادات 

 أخرى

رسوم احلراسات 

 املواصفات

 اإلمجالي

2014 75,403 24,750 300 95,498 195,951 

2015 73,500 23,142 - - 69,642 

2016 64,900 17,055 4,020 - 85,975 
 

 اآلتي:لوحظ بشأنها و

تدني نسـب التحصـيل لإليـرادات ويرجـع ذلـك إس تقـاعس املسـتأجرين وعـدم          -

متابعة إدارة املركز والاذها اإلجراءات الالزمـة الـظ مـن شـأنها املسـاهمة يف      

حتصيل اإليرادات من املستفيدين مـن إ ـارات االكشـاك واملقـاهي واحملـالت      

 -التجارية داخل وخارج املركز مما ترتب على اآلتي: 

مظاهر غري حضارية داخل وخارج املركـز متمثلـة يف الباعـة املتجولـون      وجود -

مبمـرات احلديقـة دون وجــود آيـة ضــوابط هلـم وخاصــة مـا يتعلــق منهـا بــاملواد       

ــاء ممــا        ــة الصــحية واســتهالك الكهرب الغذائيــة دون وجــود متابعــة مــن الناحي

دون الـاذ  خلق عبئـا على توفري الطاقة الكهربائيـة لألقسـام اهلامـة بـاملركز و    

اإلجـــراء مبـــنعهم مـــن ممارســـة النشـــاط أو تنظـــيمهم مـــن خـــالل لصـــي    

أمــاكن الئقــة حتــافظ علــى املظهــر العــام بــاملركز وصــحة املســتهلكني هلــذه     

 املواد.

إس وزارة املاليــة حســاب م 31/12/2016التــأخر يف إحالــة اإليــرادات احملصــلة يف   -

مببلــز م 18/6/2017بتــاري   اإليــراد العــام مبصــرف ليبيــا املركــزي، س إحالتهــا

 .م 31/5/2017وحتى  م1/3/2016دينار عن الفرتة من ( 117,490)
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عدم تضمني اإليرادات للمبالز النقدية والعينية الناشئة عـن اإلعانـات الـواردة     -

ــى إدارة        ــواطنني واجلهــات األخــرى الــظ تســاهم يف لفــيض العــبء عل مــن امل

 لقيد وتسجيل تلك اإليرادات .املركز، حيث ي يتبني وجود آية آلية 

 حساب الودائع واألمانات:

مبلغـــــا م 31/12/2016بلــــز الرصــــيد الــــدفرتي حلســــاب الودائــــع واألمانــــات يف   -

دينـــار، يف حـــني بلـــز الرصـــيد مـــن واقـــع كشـــف حســـاب  ( 6,873,759)وقـــدره 

ــار، قامـــــف إدارة املركـــــز  ( 7,057,213)املصـــــرف يف ذات التـــــاري  مببلـــــز   دينـــ

 -ها لوحظ اآلتي: بتعليتها وبشأن

ــالز مرحلــة مــن ســنوات         - ظهــر مــن ضــمن حتليــل مفــردات احلســاب وجــود مب

مالية سابقة معلقة من حساب الباب األول وحسـاب التحـول باملخالفـة للمـادة     

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (162)

ي يتـــبني قيـــام إدارة املركـــز مبســـك ســـجل خـــاص حبســـاب األمانـــات ميكـــن     -

 (163)يها عند احلاجة وأحكام الرقابـة عليـه باملخالفـة ألحكـام املـادة      الرجوع إل
 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، والبيان التالي يوضح ذلك:

 املبلز "" بالدينار "" البيان

 5,755,139 امانات

 808,726 ضمانات أعمال 

 299,106 تأمني نهائي

 11,178 غرامات تأخري

 عمولة مصرفية
 (391) 

 6,873,759 اإلمجالي

 

االحتفـاظ مببــالز يف حسـاب الودائــع ملـدة  ــاوزت سـتة أشــهر     ويتـبني أنـه يــتم    -

 .  من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن (162)وذلك باملخالفة لن  املادة 

 االلتزامات املالية:

بلغــف قيمــة االلتزامــات القائمــة علــى إدارة املركــز لصــاا بعــض اجلهــات يف     -

دينــار مقابــل إصــدار إدارة املركــز     (52,131,429)مبلغـــا وقــدره  م 31/12/2016

األدويـــة ألوامـــر تكليـــف للعديـــد مـــن الشـــركات واجلهـــات املختصـــة بتوريـــد  

واملعدات واملستلزمات الطبية بشـكل عشـوائي دون وجـود خمصصـات ممـا رتـب       

تلــك االلتــزام علــى املركــز وي يتــبني قيــام إدارة املركــز مبســك ســجل خــاص 

ــد احلاجــة واملســاهمة يف         ــا عن ــة القائمــة ميكــن الرجــوع إليه بااللتزامــات املالي

الالئحـة التنفيذيـة مـن    ن مـ  ( 18) أحكام الرقابة عليه وذلك باملخالفة للمـادة  

بشـــأن التخطـــيط ، وهـــو مـــا  عـــل هـــذه      م 2000لســـنة  ( 13) القـــانون رقـــم  

 االلتزامات غري ذات مصداقية ، والبيان التالي يوضح ذلك :
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 األول والثاني ب:البا السنة

أدوية ومستلزمات 

 ومعدات طبية

 إدارة الشؤون اهلندسية

2012 
- 996,687 - 

2013 
- 5,723,779 386,400 

2014 4,957,411 27,318,758 3,219,370 

2015 5,088,954 2,633,199 
- 

2016 1,243,869 
- 563,000 

 4,168,770 36,672,423 11,290,235 اإلمجالي

 

 ركز واملالحظات عليها:العقود اخلدمية بامل

خـالل إجـراءات املراجعــة املتعـارف عليهـا املعتمـدة علــى نظـام العينـات لــوحظ         مـن 

 وجود خمالفات قانونية صاحبف عملية تنفيذ امليزانية ميكن إ ازها فيما يلي:

قيام املركز بصرف مبالز مالية لشركة النبع لإلنتاج واخلـدمات التموينيـة    -

ــنة امل     ــن السـ ــز عـ ــزالء املركـ ــات لنـ ــوفري وجبـ ــة يف تـ ــة متمثلـ ــى م 2016اليـ وحتـ

 دينار وفق اآلتي:( 4,365,371)بقيمة إمجالية م 30/9/2017

 إمجالي القيمة املصروفة عدد األشهر الفرتة

 2,396,401 11 م31/12/2016حتى  1/1

 1,968,970 6 م30/9/2017حتى  1/1

 

ــاري      - ــع الشـــركة بتـ ــد املـــربم مـ س  م1/2/2011مـــن خـــالل االطـــالع علـــى العقـ

مالحظــة إنــه متديــد لعقــد س إبرامــه ســابقـا دون وجــود االعــالن عــن عطــاء          

 ملشروع اإلعاشة بالرغم من وجود املالحظات على الشركة املنفذة.

عــدم تناســب اخلصــومات إن وجــدت مــع حجــم املخالفــات املوجــودة يف تقــارير       -

 األقسام ذات العالقة واملتمثلة يف )اجلزاءات( .

ركـز إلجـراءات يف سـبيل حتسـني اخلدمـة املقدمـة للنـزالء        عدم الاذ إدارة امل -

حيث تبني خضـوع إدارة املركـز لطلـب الشـركة يف زيـادة سـعر الوجبـة بـدون         

 حتسني اخلدمة.

يتم سـداد مسـتحقات الشـركة بصـورة دوريـة دون االلتـزام مبالحظـات قسـم          -

التغذيـــة بـــاملركز حـــول مـــدى جـــودة اخلـــدمات الـــظ تقـــدمها الشـــركة دون   

 اجلزاءات وبالرغم من وجود تقارير باخلصوص، وفق اآلتي:تطبيق 

عــدم االهتمــام بتوزيــع الوجبــات يف وقتهــا داخــل األقســام حيــث تصــل الوجبــات    -

 باردة.

 عدم االهتمام بنظافة أرضية املطب  مع وجود ترسبات عليها. -

 عدم االهتمام بنظافة احلمامات وتعقيمها ملكافحة العدوى والتلوث. -

 بنظافة األواني وثالجة اللحوم.عدم االهتمام  -
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 النق  الشديد يف املكونات الغذائية مقارنة باجلدول الغذائي املتفق عليه. -

ــحة       - ــوزارة الصـ ــابع لـ ــييف والتـ ــب التفتـ ــل مكتـ ــن قبـ ــة مـ ــود أي متابعـ ــدم وجـ عـ

بــــاملركز لرصــــد أي مالحظــــات حــــول املكونــــات الغذائيــــة وشــــروط ســــالمة 

 األكل.

تقــان( املســاهمة خلــدمات النظافــة  ــو  بلغــف القيمــة املصــروفة لشــركة )اال  -

ــرات      (3,791,287) ــة احلشــ ــة ومكافحــ ــدمات النظافــ ــديم خــ ــل تقــ ــار مقابــ دينــ

والفــــرتة                      م 2016والقــــوارض ونظافــــة احلــــدائق بــــاملركز عــــن الســــنة املاليــــة 

 م وذلك وفق اآلتي:30/9/2017حتى  1/1من 

 إمجالي القيمة املصروفة عدد األشهر الفرتة

 1,691,287 11 م31/12/2016حتى  1/1

 2,100,000 6 م30/9/2017حتى  1/1

 3,791,287 اإلمجالي

 

 وقد لوحظ اآلتي:

مــن خــالل االطــالع علــى العقــد املــربم مــع الشــركة س مالحظــة إنــه متديــد       -

لعقد س إبرامـه سـابقـا دون وجـود االعـالن عـن عطـاء ملشـروع النظافـة بـالرغم          

 على الشركة املنفذة.من وجود املالحظات 

عــدم تطبيــق اجلــزاءات علــى الشــركة وســداد مســتحقاتها بــالرغم مــن وجــود     -

 تقارير باخلصوص تتضمن اآلتي:

 عدم االهتمام بنظافة العيادات بالشكل املطلوب. -

 عدم تغيري أكياس القمامة ويتم تغليفها فقط. -

ــق      - ــا وفـ ــائد وتغيريهـ ــة والوسـ ــوفري الشراشـــف واالغطيـ ــزام بتـ ــدم االلتـ ــة عـ آليـ

 ملددة.

 قلة عدد العمالة مما أثر سلبـا على سري العمل.   -

 أدوات التنظيف ملدودة ويكرر استخدامها بعدة أماكن. -

اســتخدام مــواد التنظيــف بــاملركز دون اعتمادهــا مــن مكتــب مكافحــة العــدوى   -

 حيث ال يوجد ما يفيد بأنها مطابقة للمواصفات املعتمدة.

ــ     - ييف بـــاملركز لرصـــد أي مالحظـــات   القصـــور الواضـــح مـــن قبـــل إدارة التفتـ

 تذكر عن النظافة ومكافحة احلشرات.

االمــر الــذي يتطلــب فيمــا يتعلــق بالعقــد بــني التغذيــة والنظافــة باعتبــار أنــه س       

 ديــد العقــد مــع الشــركة مــن قبــل إدارة املركــز فــإن األمــر يتطلــب مــن إدارة     

صـــرف املركـــز أخـــذ التقـــارير الشـــهرية لقســـم التغذيـــة بـــاملركز كأســـاس يف   

مســــتحقات الشــــركة وكــــذلك اتبــــاع نظــــام اجلــــزاءات يف صــــرف مســــتحقات   
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الشـــركة حســـب مـــا نـــ  عليـــه العقـــد لتقـــديم خدمـــة أفضـــل للمرضـــى داخـــل  

 املركز.

 خمصصات التحول:

دينـــار يف حـــني  (5,000,000)بلغـــف مجلـــة احلـــواالت للميزانيـــة مبلغــــا وقـــدره   -

دينــار، ( 5,000,000) مبلــزم 2016بلغــف مجلــة املصــروفات خــالل الســنة املاليــة  

 وذلك وفق البيان التالي:

 الرصيد مجلة املصروفات مجلة احلواالت السنة

2016 5,000.000 5,000.000 
 صفر 

 

صــرف قيمــة مســتحقات شــركة جــني انفربــروجكتس )اهلنديــة( وذلــك عــن     -

ــن    ــابقة مـ ــنوات سـ ــى سـ ــات علـ ــى م 2015/ 1/1مستخلصـ ــن م 31/12/2015حتـ مـ

وذلـــك عـــن مشـــروع  (17إس  7)واملستخلصـــات مـــن رقـــم  (6) املســـتخل  رقـــم

ــال املدنيـــ     ــة واألعمـ ــات الكهروميكانيكيـ ــيانة املنظومـ ــان   صـ ــق البيـ ــك وفـ ة وذلـ

 التالي:

 اسم املشروع

رقم 

 األذن

 التاري 

القيمة املصروفة 

 بالدينار اللييب

القيمة املصروفة 

 بالعملة الصعبة

 1,530,000 2,212,074  28/12/2016 1/12 أعمال التشغيل والصيانة وقطع الغيار 

 2,589,502  23/6/2016 1/6 أعمال التشغيل والصيانة وقطع الغيار 
- 

 

 لآلتي:نشري يف هذا الصدد 

ــالز        - س مصــادقة ديــوان احملاســبة علــى اذن الصــرف اخلاصــة بصــرف هــذه املب

 على العقود اخلاصة بها.

تـــبني عـــدم التـــزام الشـــركة ببنـــد العقـــد اخلـــاص بتـــدريب الفنـــيني ومتثـــل      -

فقــط إمجــالي %( 8) القيمــة املســددة علــى التــدريب يف هــذا العقــد مــا بنســبته  

 القيمة احملددة يف العقد.  

 سني اخلدمات الصحية والعالجي:بند حت

حـني بلغـف مجلـة     دينار يف (4,000,000)بند مبلغـا بلغف مجلة احلواالت هلذا ال -

دينـار وذلــك  ( 4,861,046)مبلغــا وقــدره  م 2016صـروفات خــالل السـنة املاليــة   امل

 :وفق البيان التالي

 التجاوز مجلة املصروفات مجلة احلواالت السنة

2016 4,000,000 4,861,046 861,046 

 

 (10)دينــار وذلــك باملخالفــة للمــادة ( 861,046)وجــود  ــاوز يف الصــرف قــدره  -

 من قانون النظام املالي للدولة.
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ــام                      - ــز املســـتندي لـــبعض اذونـــات الصـــرف وذلـــك باملخالفـــة ألحكـ غيـــاب التعزيـ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن ومن أمثلة ذلك:( 99)املادة 

 مالحظات البيان املبلز التاري  رقم االذن

1/8 7/8/2016 93,170 
 توريد مستلزمات طبية

عدم ارفاق بأن الشركة -

 وكيلة املنتج.
عدم ارفاق مطالبة من -

 .ألحكام املختصة

 توريد مستلزمات طبية 71,500 22/10/2016 10/10

 توريد مستلزمات طبية 73,500 30/10/2016 20/10

4/12 20/12/2016 45,850 
 توريد مستلزمات طبية

 

م 2016دينار، وذلك بعـد انتهـاء السـنة املاليـة     ( 80,000)لوحظ صرف ما قيمته  -

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن والــظ    (110)باملخالفــة لــن  املــادة  

تــن  علــى ان ال  ــوز اصــدار صــكوك بعــد انتهــاء الســنة املاليــة علــى حســاب      

 السنة املنتهية، وذلك وفق البيان التالي.

 مالحظات املبلز اسم املستفيد التاري  رقم االذن

 م 29/12/2016 21/12

شركة االمل السترياد املواد 

 الطبية
80,000 

توقيع مدير عام املركز 

 م2/1/2017بتاري  

 

 .االداء التشغيلي

 .االجهزة واملعدات الطبية املساعدة 

من خالل عملية الفح  واملراجعة تبني عجز املركـز عـن تقـديم دالئـل عمليـة      

تفيــد اصــالن كــم كــبري مــن االجهــزة واملعــدات الطبيــة املهملــة والــظ حتتــاج اس 

 واالمثلة على ذلك:صيانة قد تكون متاحة 

قطعة تتكـون مـن )اسـرة طبيـة     ( 1323) : عطل حوالياالجهزة واملعدات الطبية -

اجهـــزة ضـــغط  –اجهـــزة حقـــن وريـــدي   –وغســـيل كلـــوي  اجهـــزة منـــاظري –

وغريها(، وعدم قيام ادارة املركز بـإجراء الصـيانة الدوريـة عليهـا بـالرغم مـن       

 بساطة بعض االعطال.

وسيلة نقـل خمتلفـة منهـا مـا     ( 89)وسائل النقل واالسعاف: لوحظ وجود عدد  -

ــى عــدد    ــا مــن القــوة العموميــة مت     (28)يقــارب عل ــل مــا  ســيارة متوقفــة نهائي ث

سـيارة   (13)وخاصة ما يتعلـق منهـا بسـيارات االسـعاف وعـددها       %(31)نسبته 

عاطلة. االمر الذي ادى إس القصور الواضح يف تسيري العمل بهـذا املرفـق اهلـام    

 ونقل احلاالت احلرجة ..

م 25/5/2017بــالرغم مــن خماطبــة مــدير عــام املركــز لــوزير الصــحة بتــاري      -

عمــل يف املركــز وأهمهــا االعطــال واالعطــاب للعديــد باملختنقـات الــظ تواجــه ال 

مــن ملحقــات املبنــى التحتيــة إال إنــه وحتــى تــاري  اعــداد التقريــر ي يالحــظ      

 وجود  اوب وزارة الصحة وهي كاالتي:

 شبكة انابيب مياه الصرف الصحي ومياه االمطار.  -
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 .شبكة مياه التدفئة وملفات التسخني وملحقاتها -

 بخار.شبكة انابيب امداد ال -

 ملطة امداد املياه الرئيسية. -

 ملطة املعاجلة والتخل  من خملفات الصرف الصحي. -

كما أن بعض االعطال ميكن السيطرة عليهـا مـن خـالل ادارة الشـئون الفنيـة       -

وأقســام الصـــيانة بــاملركز خاصـــة مــا يتعلـــق منهــا باألعمـــال املدنيــة )شـــبكة      

 انابيب وقنوات مياه الصرف الصحي ومياه االمطار(.

وجــود قصـــور يف التعاقــد علـــى تنفيــذ مشـــروع اســتحداث شـــبكة انابيــب امليـــاه       -

الصــحية البــاردة والســاخنة املــربم بــني جهــاز تنميــة وتطــوير املراكــز االداريــة 

والشركة املنفذة )شركة الراقية( حيـث ان نطـاق وجمـال اعمـال املشـروع ي      

ــة داخــل احلــوائط ممــا يرتتــب ع       ــرار  يتضــمن اســتبدال االنابيــب املخفي ــه تك لي

 تسربات املياه من هذه االنابيب.

واالعتمـاد يف  م 2014عدم وجود أي ميزانية خمصصة لبنـد الصـيانة منـذ عـام      -

ذلــك علـــى مبــالز بســـيطة تصــرف مـــن ميزانيــات الطـــوارئ ال تغطــى كافـــة      

ــة         ــز يف معاجلـ ــود عجـ ــه وجـ ــب عنـ ــا ترتـ ــو مـ ــاملركز وهـ ــيانة بـ ــات الصـ متطلبـ

انيكيــة واالعمــال املعماريــة   يكالكهروماملشــاكل الفنيــة مبختلــف املنظومــات    

 باملركز مبا يف ذلك شبكات املياه والصرف الصحي باملركز.

 املخازن:

 اآلتي: امليدانية ملخازن املركز لوحظمن خالل الزيارة 

عــدم وجــود أمــني خمــازن خيــت  باإلشــراف علــى املخــازن التابعــة للمركــز       -

 ازن.تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها يف أمناء املخ

عدم وجود منظومات الكرتونية للمخازن فعالة من خالهلـا ميكـن اسـتخالص     -

البيانـــات املطلوبـــة اخلاصـــة باألصـــناف الـــواردة وتـــاري  الصـــالحية وطريقـــة  

 صرفها لألقسام.

سوء حالة املخازن التابعة للمركـز مـن الناحيـة التنظيميـة مـع عـدم مالئمـة         -

يـزات حديثـة للتخـزين ممــا    األرفـف لألصـناف بـالرغم مـن وجــود اليـات و ه     

 عل الية التخزين احلالية غري علميـة ويرتتـب عليهـا عـدم التنظـيم ويـؤدى       

ــواد     ــف االصـــــناف باملخالفـــــة للمـــ مـــــن الئحـــــة امليزانيـــــة   ( 219-218)اس تلـــ

 واحلسابات واملخازن.

                  عـــدم التصـــرف يف االصـــناف الراكــــدة يف املخـــزن وذلـــك باملخالفـــة للمــــواد        -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن (309-310-311)
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املراقبة حركـة املخـزون وبيـان الرصـيد      2خ/م  عدم العمل ببطاقات االصناف -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن( 232)املتبقي باملخالفة للمادة

 

واد قيــام بإمســاك دفــرت اســتاذ خمــازن ووضــع بطاقــات االصــناف باملخالفــة املــ ال -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن( 231-232)

وجود مستلزمات ل  قسم االوعية س توريـدها مـن خمـازن اإلمـداد الطـيب       -

 .منذ سنوات سابقة نتج استخدامها بالقسم رغم انتهاء صالحيتها

ــة    - ــد )االدوي ــتم توري ــل رجــال االعمــال وصــرفها      –ي ــة( مــن قب مســتلزمات طبي

 ن.زتوسيط املخامباشرة اس االقسام دون 

ــث        - ــن حيـ ــازن مـ ــون خمـ ــة لتكـ ــري خمصصـ ــاكن غـ ــد بأمـ ــازن توجـ بعـــض املخـ

التصــميم االنشــائي واملــدني حيــث ان املخــازن هلــا خصوصــية حســب نــوع املــواد     

 .املخزنة

                  وجـــــــود حاويـــــــة معبـــــــأة متثـــــــل مشـــــــغالت معامـــــــل منتهيـــــــة الصـــــــالحية -

(1998-2000-2003 ). 

 .التوصيات

ــراء البصـــ   - ــل اجـ ــاملركز    تفعيـ ــام بـ ــع االقسـ ــراف جلميـ ــور واالنصـ مة يف احلضـ

 .والاذ االجراءات الرادعة يف حق املخالفني

املصـحات اخلاصـة( مـن خـالل     )متابعة وزارة الصحة لقطـاع الصـحة اخلـاص     -

عمل منظومة للكادر الـوظيفي العامـل بهـذا القطـاع مـن خـالل الـرقم الـوطين         

والطبيــة املســاعدة الوطنيــة  حبيــث ال يكــون هنــاك ازدواجيــة للعناصــر الطبيــة

س حتسـني اخلـدمات الصـحية    إ يدؤالعاملني بقطاعي الصـحة، االمـر الـذي يـ    

 .املقدمة للمرضى

ــون      - ــث يكـ ــوزارة الصـــحة حبيـ ــابع لـ ــة التـ ــييف واملتابعـ ــب التفتـ ــل دور مكتـ تفعيـ

اعضــــائه مـــــوظفني ذوي مـــــؤهالت وخــــربة يف اجملـــــاالت اخلاصـــــة بـــــاملركز   

 من اداء عملهم على أحسن وجه.  واعطائه الصالحيات الظ متكنهم

الاذ االجراءات الالزمـة حيـال املسـاحات املشـغولة مـن قبـل بعـض االشـخاص          -

 والظ يتم استغالهلا دون التنسيق مع اجلهات ذات العالقة باملركز.

البــدء وبشــكل فــورى يف صــيانة االجهــزة واملعــدات الطبيــة العاطلــة عــن العمــل   -

رة الصـحة بعـدد االجهـزة واملعـدات لتحديـد      مع الاذ االجراءات مبخاطبة وزا

اجمللـس الرئاسـي( بعـدم مـنح     –وزارة الصـحة   _تكلفتها والتنبيه على اجلهـات  

املوافقـة علـى توريـد االجهــزة واملعـدات الطبيـة املوجــودة بـاملركز العاطلـة عــن        

 العمل اال بعد التأكد من عدم جدوى صيانتها.
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ــز يف حت   - ــع املركـ ــهريـا مـ ــر شـ ــيق املباشـ ــائف   التنسـ ــع الوظـ ــتغري يف وضـ ــد الـ ديـ

املتـوفني( حيـث لـوحظ ان    -االسـتقالة -وخاصة ما يتعلق باإلحالة اس )التقاعد

ــتهم      ــاء عالقـ ــن انتهـ ــالرغم مـ ــات بـ ــذه الفئـ ــات هلـ وزارة املاليـــة حتيـــل خمصصـ

الوظيفيــة بــاملركز مــع العمــل علــى تســوية )الفــائض( احملــال للمركــز عنــد     

 اعداد التقديرات مستقباـل.

ى دراســة هــذه النقــاط والــاذ االجــراءات الالزمــة يف شــأن تســويتها   العمــل علــ -

واســتيفاء املســتندات الالزمــة لعمليــة الصــرف ومبــا يكفــل التعامــل بالصــرف      

االعتمادات( وفقـا ملا حيـدده القـانون املـالي    –التحول –على امليزانية )التسيريية 

ــة والئحـــة امليزانيـــة واحلســـابات واملخـــازن يف حتديـــد اســـس       عمليـــات  للدولـ

 الصرف مستنديا ووفقـا ملا حتدده القوانني والقرارات واللوائح ذات العالقة.

 مستشفى طرابلس املركزي 
ــة مقارنــة بإمجــالي املصــروفات            فيمــا يلــي بيــان يوضــح إمجــالي احلــواالت املالي

 الفعلية عن سنة الفح :

 الرصيد  املصروفات املعتمد البيان

 916,418 41,029,300 41,945,718 الباب األول 

 8,488 5,397,010 5,405,498 الباب الثاني

 924,906 46,426,310 47,351,216 اإلمجالي

 

توســـع إدارة املستشـــفى يف مـــنح املكافـــآت املاليـــة للعديـــد مـــن اللجـــان املشـــكلة     -

للقيام ببعض املهام باملستشفى وعدم توضيح وتقـديم تقـارير بنتـائج االعمـال     

 ومثال ذلك:

 البيان تاري  صدوره القراررقم 

 العلمية جنةلاعادة تشكيل ال 9/4 120

 اعادة تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة احلاالت املرضية  28/8 110

 جلنة ازمة املستشفى بال 17

  

املوظف التـابع جمللـس التخصصـات الطبيـة لالسـتعانة      )ط م ج( تكليف السيد  -

ــه    بــه باملكتــب القــانوني باملستشــفى مبكافــأة    ماليــة شــهرية باإلضــافة إس عمل

 - :األصلي وتكليفه بعدة جلان أخري بيانها كما يلي

 التاري  البيان الصفة القرار

121 
 عضو

بشأن إعادة تشكيل جلنة دراسة موضوع 

 الدواليب والكراسي الطبية من شركة العافية.
 م 19/9/2016

 م 1/9/2016 بشأن إعادة تشكيل اجمللس التأدييب. عضو 181

138 
 م 20/10/2016 بشأن إعادة تشكيل اجمللس التأدييب. عضو

 

التجــاوز يف صــرف العهــد املاليــة مببــالز تفــوق القيمــة احملــددة بــألف دينــار يف    -

   باملخالفة للتعميمات واملنشورات الصادرة باخلصوص املرة الواحدة
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 عدم مراجعة الفواتري واملستندات املرفقة من قبل املراجع الداخلي. -

مـنح العهــد يف نهايــة الســنة االمــر الــذي يرتتــب عليــه عــدم تســويتها وترحيلــها   -

 للسنة التالية ناهيك عن القصد باستنفاذ املخصصات.

ــات الســيارات التابعــة للمستشــفى ممــا        - ــات بيان ــام إدارة املستشــفى بأثب عــدم قي

 يضعف من إحكام الرقابة عليها.

دينــار ميثــل  (2,182,045)بلــز م 31/12/2015ظهــور رصــيد حبســاب الودائــع يف   -

ضــمانات وتأمينــات مقابــل أعمــال وتوريــدات وفقــا للعقــود املتعلقــة بهــا، يــتعني 

 .على إدارة املستشفى متابعتها وتسويتها

بلغف قيمة االلتزامات القائمـة علـى إدارة املستشـفى عـن سـنة الفحـ  مبلغـا         -

فــات صــادرة دينــار، متثــل يف االلتزامــات النا ــة عــن تكلي ( 3,800,849)وقــدره 

 لبعض الشركات بشأن توريد أدوية ومعدات وتقديم خدمات إعاشة.

 

تراخــــى ادارة املستشــــفى يف الــــاذ االجــــراءات الالزمــــة حيــــال املســــتأجرين        -

لــبعض   املتــأخرين عــن ســداد اال ــارات املســتحقة علــيهم مقابــل اســتغالهم       

 املساحات داخل نطاق املستشفى وفقا للعقود املربمة معهم.

 سيارات تابعة للقوة العمومية للمستشفى متف سرقتها   (3)د وجود عد -

 املركز الوطني جلراحة القلب تاجوراء 
احلواالت املالية اخلاصـة بالبـاب االول مببلـز وقـدره      صرف مبالز مالية تفوق -

ــادة رقـــم    (1,026,672) ــام املـ ــة   (13)وذلـــك باملخالفـــة ألحكـ مـــن الئحـــة امليزانيـ

 واحلسابات واملخازن.

دينـار ميثـل قيمـة ابـرام     ( 188,000)على بند ا ار املبـاني مبلـز وقـدره   الصرف  -

عقود ا ار شقق للعناصر الطبية والطبيـة املسـاعدة علـى الـرغم مـن امـتالك       

 ماملركــز لعــدد مــن الشــقق الســكنية واملشــغولة مــن قبــل اشــخاص ال تــربطه      

 عالقة وظيفية باملركز.

ــرام عقــود بــني املركــز وأشــخاص إل ــار ســيارا      - ــة   اب ت لنقــل العناصــر الطبي

ــي املركــز بقيمــة       ــة املســاعدة مــن وال ــار شــهريـا لكــل ســيارة     2000والطبي دين

ســيارات ممـا يثقــل كاهــل خمصصـات املركــز بأعبـاء إضــافية كــان    ( 6)لعـدد 

 من املمكن تفاديها.

دينـار مقابـل شـراء     8,670س دفع مبلز وقـدره   78/12مبوجب اذن الصرف رقم  -

كروت دفع مسبق من شركة ليبيـا للـهاتف احملمـول حيـث اظهـرت الفـاتورة       

كـرت دفـع مسـبق للمركـز     ( 1770)النهائية الصادرة عن الشركة بيـع عـدد   
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 (1200)يف حني ان افادة امني اخلزينة املرفقة بإذن الصـرف تفيـد اسـتالم عـدد    

 كرت. (570)بعجز وقدره  أيكرت فقط 

نــاتج عــن وهــو لــب االجهــزة الطبيــة العالجيــة والتشخيصــية  عطــل وتوقــف اغ -

 عدم وجود صيانة دورية جمدولة ومعايره من قبل الشركة املصنعة  

ــوزارة        - ــني الــ ــيق بــ ــاب التنســ ــك لغيــ ــة وذلــ ــوادر الفنيــ ــاءة الكــ ــع كفــ ــدم رفــ عــ

 والشركات املوردة الشرتاك الكوادر يف جمال الصيانة.

مــن كفاءتهــا وذلــك لعــدم    %( 65) بنســبة املولــدات املوجــودة بــاملركز تعمــل    -

 .صيانتها

ــات     - ــاج املركـــز الـــي تغـــيري اغلـــب املنظومـــات وبـــاألخ  منظومـــة العمليـ حيتـ

 واقسام العناية.

اخلــاص برتكيــب ملطــة لتنقيــة ميــاه الصــرف     دعــدم اســتكمال بنــود العقــ    -

مــن قبــل الشــركة املكلفــة عــن طريــق وزارة الصــحة ممــا تســبب يف       الصــحي

 املركز وتلوت مياه االبار احمليطة باملركز. تراكم املياه خارج سياج

الـــي توريــد وتركيــب مضـــخة الضــغط العـــالي     حتتــاج ملطــة حتليـــة امليــاه    -

التالفــة أتنــاء فــرتة الضــمان ممــا تســبب يف نقــ  االنتاجيــة وعجــز يف تــوفري       

 املياه للمركز.

ــبكة        - ــيري الشـ ــن تغـ ــة عـ ــر النا ـ ــق احلفـ ــف وغلـ ــي رصـ ــاه الـ ــبكة امليـ ــاج شـ حتتـ

 نة اخلزان العلوي من قبل الشركة املنفذة.اجلديدة وصيا

 هعدم التزام الشركة املوردة ملعدات املطب  بالصيانة العاجلة ملعدات -

 .بعض معدات املغسلة اس قطع الغيار من قبل الشركة املنفذة حتتاج -

افتتـان املركـز    توجد باملركز منظومة حتسس للحرائـق والـظ ي تعمـل منـذ     -

 االسطوانات فقط.ويعتمد نظام االطفاء على 

  الوطني لزراعة االعضاءالربنامج 
 م وخيـت  حتديـدـا بـإجراء   2014يف سـنة   الربنامج الوطين لزراعة األعضاء أنشئ

بـإجراء عـدد   ( 2017 – 2004)عمليات زراعة األعضـاء حيـث قـام خـالل الفـرتة مـن       

ــدد   ( 416) ــى وعـ ــة الكلـ ــة لزراعـ ــبة     (21)عمليـ ــلف نسـ ــد وصـ ــة الكبـ ــة لزراعـ عمليـ

 حصائيات املعدة من قبل الربنامج.حسب اإل %(97)جناحها إس 

أال أنـــه ويف اآلونـــة األخـــرية لـــوحظ تـــدني مســـتوى اخلـــدمات الـــظ     ورغـــم ذلـــك

يقدمها الربنامج، األمر الذي أثر سلبـا وزاد من معاناة املرضـى الـذين اجريـف هلـم     

ــم يف     ــن هـ ــي ومـ ــة الكلـ ــات زراعـ ــبب    االعمليـ ــك بسـ ــات وذلـ ــراء العمليـ ــار إلجـ نتظـ
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املشــاكل واالختناقــات الــظ تقــف عائقـــا أمــام الربنــامج والــظ ميكــن تلخيصــها يف  

 اآلتي:

عــدم كفايــة املســتلزمات واملعــدات واألجهــزة اخلاصــة بعمــل املختــربات واملــواد   -

الالزمة لعمل تطابق األنسـجة واألدويـة الـظ حيتاجهـا املـريض ويف مقـدمتها       

 عالج الرفض وأدوية كبح املناعة. أدوية

ــادرة        - ــة املســاعدة يف بعــض التخصصــات الن عــدم تــوفر الكــوادر الطبيــة والطبي

ريض املتخصـــ  يف مثـــل هـــذه كاألشـــعة والتخـــدير وجراحـــة الكبـــد والتمـــ 

 احلاالت.  

ــامج         - ــه ليمــارس الربن عــدم وجــود مبنــى متكامــل وجمهــز قــائم ومســتقل بذات

 عمله من خالله.

ملالحظــات الــظ تكشــفف للــديوان مــن خــالل فحــ  حســابات        وفيمــا يلــي أهــم ا  

 الربنامج:

املوجـــودة يف  املرضـــيةعـــدم ارفـــاق تقريـــر مفصـــل شـــهري عـــن عـــدد احلـــاالت   -

 اليها.االقسام والظ س تقديم الوجبات 

 117,000صــرف مكافـــآت لــبعض املـــوظفني واملتعــاونني مـــع الربنــامج بقيمـــة      -

يمـة املاليـة املصـروفة هلـذه املكافـأة      دينار حيث تبني وجـود تفـاوت كـبري يف الق   

ــار ان خمصصــات         ــك املكافــأة باعتب فضــال عــن عــدم وجــود التغطيــة املاليــة لتل

الباب االول الواردة من ادارة التوثيـق واملعلومـات بـوزارة املاليـة لـ  املرتبـات       

االساسية فقـط بنـاء  علـى الـرقم الـوطين للمـوظفني التـابعني إلدارة الربنـامج         

   .من قانون النظام املالي للدولة (10) ألحكام املادةباملخالفة 

عــدم حتديــد الغــرض مــن صــرف هــذه املكافــأة حيــف نصــف املــادة االولــي مــن        -

بـان تصـرف مكافـأة ماليـة مقطوعـة للمـدرجني       م 2016لسنة ( 28)القرار رقم 

املاليــة  بالكشــف دون حتديــد العمــل املطلــوب اجنــازه مــع عــدم حتديــد القيمــة   

 .نوظف أو متعاواملخصصة لكل م

 الوطني ملكافحة االمراض  املركز
التأخر الشديد يف اصدار القـرار املتعلقـة بتشـكيل جلـان اجلـرد مـن قبـل مـدير          -

 م22/7/2017صــدر بتــاري   م2017لســنة  (25)عـام املركــز حيــث ان القــرار رقـم   

 بشأن تشكيل جلنة اجلرد باملركز.  

الئحـــة  نمـــ (243)باملخالفـــة للمـــادةعـــدم تـــرقيم اذونـــات االســـتالم باملخـــازن   -

 امليزانية واحلسابات واملخازن؛
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ــة واملصــروفات خــالل ســنة        و فيمــا يلــي بيــان يوضــح املقارنــة بــني احلــواالت املالي

 م.2016

 الرصيد املصروف احلوالة الواردة الباب

 (2,053,853)  17,339,348 15,285,494 األول

 (31,019)  763,980 794,999 الثاني

 (2,022,834)  18,103,328 16,080,493 اجملموع

 

البـاب االول باملخالفـة للمـادة     قيام املركز بالصرف بالتجاوز حبـواالت  لوحظ -

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن( 10)

مبالز مالية لـبعض املـوظفني إلجنـاز بعـض      باتباع اسلوب ترجيع قيام املركز -

يضــعف مــن   االمــر الــذي املهــام الــظ لــ  املركــز صــرفف بشــكل شخصــي     

   .أحكام الرقابة على املدفوعات

صـالحيتها   منتهيـة  اعتمادات مللية مفتوحة من سنوات سابقة لوحظ وجود -

يــوم وغريهــا مــن االعتمــادات الــظ مــدتها ال  20والــبعض منهــا مــدة صــالحيتها 

   .يتخذ بشأنها االجراءات القانونية املناسبة تتجاوز ستة أشهر وي

البــاب  – صــكوك معلقــة مــن ســنوات ســابقة لــ  حســاب )البــاب األول  وجــود -

التحــول( س احالتهــا إس حســاب الودائــع واألمانــات حيــث  ــاوز مــدة   –الثــاني 

مـن الئحــة   (162)باحلسـاب باملخالفـة للمــادة    ون بــهاالحتفـاظ بهـا احلــد املسـم   

 . امليزانية واحلسابات واملخازن

  -الظ:  دينار حيث لوحظ( 873,935) بلغف مجلة اإليرادات احملصلة  و -

 . عدم إحالة معظم الفروع املستندات الدالة على التحصيل -

د مـــن لتأكـــملتابعتهـــا وا عـــدم إحالـــة التســـويات املصـــرفية حلســـابات الفـــروع   -

 األرصدة حلساب املركز التجميعي. تلك أرصدتها وإحالة

قيــام املركــز بإصــدار تكليفــات دون تــوفر املخصصــات والتغطيــة املاليــة ممــا        -

برية مرحلــة مــن ســنة اس ترتــب علــى ذلــك ظهــور التزامــات ماليــة مببــالز كــ  

ــف   ــث بلغــ ــرى حيــ ــا اس اخــ ــراءات   ( 3,298,784 )قيمتهــ ــاذ االجــ ــار دون الــ دينــ

 القانونية بشأنها.

  مركز الرقابة على األغذية واألدوية
إغفال قيـام املركـز بـإدراج خانـة اإلفراجـات ضـمن التقريـر السـنوي املعـد مـن            -

قبــل املركــز خبصــوص الشــحنات الغذائيــة والدوائيــة الــظ س الكشــف عليهــا    

 م. 2016من قبل املركز خالل سنة 
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قــود تعــاون للعمــل بــاملركز قبــل  املركــز بــإبرام عقــود اســتخدام وع قيــام إدارة -

احلصــول علــى إذن كتــابي مــن املراقــب املــالي بــاملركز باملخالفــة لــن  املــادة    

 واملخازن. من الئحة امليزانية واحلسابات (26)

ــد         - ــى بنـ ــتخدام علـ ــود اسـ ــاملني بعقـ ــات العـ ــل مرتبـ ــز بتحميـ ــام إدارة املركـ قيـ

ــى البـــ     ــها علـ ــداـل مـــن حتميلـ ــاملركز بـ ــاملني بـ ــد مكافـــآت لغـــري العـ اب األول بنـ

 املرتبات.

  2016صروفات عن السنة املالية يوضح احلواالت مقارنة بامل فيما يلي بيانو

 الرصيد  املصروف قيمة احلواالت املالية  البيان

 ( 1,968,250 ) 15,693,170 13,724,920 الباب األول

 30,939 1,669,060 1,699,999 الباب الثاني

 (  1,937,311)  17,362,230 15,424,919 اإلمجالي 

 

 ومن خالل اعمال الفح  لوحظ ما يلي:

مـن القـانون    (10)التجاوز يف الصرف على بند املرتبات باملخالفـة ألحكـام املـادة     -

 املالي للدولة.

قيـام إدارة املركــز بشـراء عــدد كـبري مــن كوبونـات الوقــود وكـذلك بطاقــات       -

دينـار   (200,000)الدفع املسـبق والتوسـع يف ذلـك حيـث بلـز قيمـة مـا س شـراءه         

من قيمة املبلز املخص  للباب الثـاني يف حـني كـان يسـتوجب      %(11)بنسبة 

يســاهم يف ركــز ترشــيد االنفــاق واحلــد مــن هــذه املصــروفات مبــا  املعلــى إدارة 

 حتسني االداء باملركز.  

 -: االتياعتماد مستندي بيانها ك (13)بلغف االعتمادات املسندية املفتوحة 

 الباقي املسدد القيمة اإلمجالية لالعتمادات

33,565,918 14,367,891 19,198,027 

 

 -وقد لوحظ بشأنها ما يلي: 

ممـا يسـتوجب علـى     مجيع االعتمـادات املسـتندية املفتوحـة منتهيـة الصـالحية      -

 والاذ االجراءات املناسب بشأنها. إدارة املركز  ديدها

لعــدم متكــن  حركــة منــذ ســنوات وجــود بعــض االعتمــادات ي تطــرأ عليهــا أي  -

والتــزام الشــركات املتعاقــد معهــا بتوريــد مــا س االتفــاق عليــه، ممــا يســتوجب     

ائهــا ومــن امثلــة علــى إدارة املركــز اعــادة دراســتها والعمــل علــى تفعيلــها او إلغ 

 - :ذلك
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 البيان قيمة االعتماد الشركة

نسبة 

 االجناز

تاري  صالحية 

 االعتماد 
شركة عمالقة البناء 

 للمقاوالت العامة
 2014/ 10/ 20 % 0 مقابل تنفيذ مشروع اسرتاحة ضيافة 235,987

شركة املهندس السترياد 

 املعامل واملختربات
2,468,280 

( أجهزة حتليل 6مقابل توريد )

 وملحقاتها 

 0 % 31/7/2015 

شركة املهندس السترياد 

 املعامل واملختربات
 31/7/2015 % 0 مقابل توريد زجاجيات وملحقاتها  383,687

شركة  شركة املهندس

 بوابة 
 31/7/2015 % 0 مقابل توريد مواد كيماوية للمركز 103,432

 12/9/2014 % 0 مقابل تأثيث خمرب فرع بنغازي 1,878,922 طرابلس السترياد األثاث

 497,486 للهندسة  شركة ابث
مقابل صيانة بعض األجهزة وتوريد 

 قطع الغيار للمختربات
 0 % 31/7/2015 

 

 عدم قيام أمني املخزن بإعداد مقايسة سنوية باحتياجات املركز. -

ات مـــع املخـــازن عــدم فصـــل املخـــازن العلميـــة اخلاصـــة مبـــواد تشـــغيل املختـــرب  -

 اإلدارية.

سـيارة مسـلمة جلهـاز التفتـييف والرقابـة الشـعبية سـابقـا وي        ( 18)وجود عـدد   -

 يتم اسرتجاعها.  

وجـــود عـــدد مـــن الســـيارات متوقفـــة عـــن العمـــل نهائيــــا دون الـــاذ االجـــراءات   -

   .القانونية حياهلا

عــدم وجــود ملضــر تســليم واســتالم بــني املركــز والورشــة يوضــح الصــيانة         -

 .ونسب اإلجناز

  تقييم احلالة الفنية لبعض املستشفيات

 طرابلس لألطفال اجلالء مستشفى
 إحلــاق عنــه نــتج بــالوزارة وإدارة املشــروعات باملستشــفى الفنيــة اإلدارة قصــور -

 مـن  كـبري  جلـزء  اخلدمات وتوقف انهياره عملية يف وسارع باملستشفى الضرر

   .أقسامه

 منـذ  املبنـى  لصـيانة  مدروس وبشكل وشاملة كاملة أعمال بأية القيام يتم ي -

 ومــا البحــر شــاطئ مــن بــالقرب وقوعــه مــن بــالرغم م1994 ســنة إس افتتاحــه

 مـــع التعاقـــد س حيـــث متخصصـــة. وفنيـــة دوريـــة صـــيانة مـــن ذلـــك يتطلبـــه

 األرضـي ) االدوار بصيانــــــــة  للقيـام ( اكسـبورت  تكنيكـو ) البلغاريـة  الشركـــــة

 مــن والكشــف واالطبــاء االيــواء حجــرات بتوســعة القيــام مــع( الثــاني ـــــ االول ـــــ

 للمبنــى. كمــا والغربيــة الشــمالية بالواجهــة املوجــودة الشــرفات اضــافة خــالل

ـــم ـــد تــــ ـــع التعــاقــــــــ ـــة مـــــــــ ـــة أواســــــــــط شـــركــــــــــ ـــة املدينـــــــــ  م2004 سنــــــــــــ

 بيانـات  وجـود  عـدم  مـع ( السـطح  – الرابـع  – الثالـث )األدوار  صيـــــانـــــــــة  علـــــــى

 الصحة. بوزارة املشروعات وادارة املستشفى بإدارة املذكورة للعقود
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( 38) عـدد  صـيانة  بشـأن  م2015 سـنة  للمقـاوالت  النهـل  شركة مع التعاقد س  -

 لصـــيانة( 25408) رقـــم التكليـــف أمـــر علـــى بنـــاء املستشـــفى لكامـــل ميـــاه دورة

ــات ــاطع محامـــ ــ (،A)القـــ ــف روأمـــ ــم التكليـــ ــيانة( 25409) رقـــ ــات لصـــ  محامـــ

ــاطع  وقامـــف بالكامـــل العمـــل باســـتكمال املنفـــذة الشـــركة تقـــم وي( B)القـ

 فقط. محام( 11) عدد بصيانة

ــدم - ــايري انطبـــاق عـ ــاألمن اخلاصـــة املعـ ــفى  بـ لعـــدم تـــوفر   والســـالمة باملستشـ

 .احلرائق بإطفاء خاصة ةمنظوم

ــام -  القيــام وعــدم املبنــى غــرف لكامــل منفصــلة تكييــف أجهــزة برتكيــب القي

 الــذي األمــر التكييــف عــن النا ــة امليــاه تصــريف ألنابيــب الدوريــة بالصــيانة

 الـــتعفن وظهـــور بـــاملبنى الفطريـــات ومنـــو الرطوبـــة مشـــاكل زيـــادة إلـــي أدى

 التكييف. أجهزة بها الواقع باحلوائط الواضح

ــة الطبقــة أعمــال تنفيــذ س - ــ املبنــى ســطح لكامــل العازل ــى اوتوزيعه  نقــاط عل

 جيـد  بشـكل  والـربط  العـزل  أعمـال  تنفيـذ  يتم ي بينما األمطار مياه لتصريف

 ممـا  األمطـار  ميـاه  ومواسري صـرف ( )اجلرجوري بالسقف التجميع نقاط بني

ــاه تســرب إس أدى ــة املي  زيــادة يف واملســاهمة واألســقف احلــوائط إس والرطوب

ــال ــل أعمــ ــائية األجــــزاء يف التآكــ ــاملبنى اإلنشــ ــات ومنــــو بــ  والعفــــن الفطريــ

 .املرضي لغرف واألسقف الداخلية باجلدران

 بأعمــــــــــال القيـــــــــام يف باملستشــــفى الصيانـــــــــة قســـــــــم قبــــــــــل مــــن اإلهمــــال -

 صـــيانة – الشــتاء  فصــل  حلــول  قبــل  الســطح  تنظيــف ) الدوريـــــــــة  الصيانــــــــة 

 (  الصحي الصرف وأنابيب األمطار مياه تصريف أنابيب من الناتج التسرب

 :اجللدية لألمراض ميالد االسطى بئر مستشفى
 مـا  عشـوائي  بشـكل  ووجودهـا  باملستشـفى  االداريـة  املكاتـب  تنظيم يف خلل يوجد -

 طبيعيـة  غـري  حركـة  وجـود  يف سـبب  الـذي  االمر وااليواء الكشف حجرات بني

 سـلباـ  يـوثر  ممـا  باملستشـفى  االداريـة  االمـور  تسـيري  نتيجـة  احلجـرات  هذه أمام

 .للمرضى تقديم اخلدمات الصحية على

 مـع  املربمـة  النظافـة  عقود مبتابعة باملستشفى واخلدمية الفنية اإلدارة قصور -

 للـتخل   معينـة  أليـة  توجد ال حيث احملدودة النظافة خلدمات الوتر شركة

ــة املخلفــــات مــــن ــية ظــــل يف خاصــــة الطبيــ ــاجل الــــظ االمــــراض خصوصــ  تعــ

 بتــوفري الشــركة التــزام وعــدم بهــا، العــدوى انتقــال فعاليــة ومــدى باملستشــفى

 مـــواد اســـتخدام وعــدم  الطبيـــة واملخلفــات  بـــاحلقن اخلاصــة  األمـــان صــناديق 

 .العالجات أماكن لتطهري املطلوبة التقييم

 حلفـظ  باألقسـام  والصـيدليات  املعامـل  داخـل  البـاردة  احللقـة  ثالجات استغالل -

 بهما. للعاملني االطعمة
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 باملستشـــــفى واخلدميـــــة الفنيـــــة واإلدارة بـــــالوزارة املشـــــروعات إدارة قصـــــور -

 اخلدميـة  املبـاني  لصـيانة  الشـركات  بعـض  مـع  املربمة الصيانة عقود مبتابعة

ــى ــادات ومبنــ ــة العيــ ــة اخلارجيــ ــدم يف املتمثلــ ــوفر عــ ــتندات تــ ــة املســ  التعاقديــ

 األعمـــــال ومواصـــــفات ومقايســـــات الفنيـــــة والتقـــــارير الزمنيـــــة واجلـــــداول

 للمشاريع املواقع وأستالمات

ــية     ــراض النفسـ ــرازي لألمـ ــفى الـ ــة أداء عمـــل مستشـ ــيم ومتابعـ  ومـــن خـــالل تقيـ

 ذوي طبيعة خاصة تبني اآلتي: ــــ   والعصبية والذي يقدم خدمات للمرضى

اجهــزة مــن  (9)عــددها  والبــالز عــدم الــاد االجــراءات حيــال االجهــزة املتوقفــة  -

 .موجودين باملركز زجها (49)جمموع 

ــلالع توقــــف - ــادة مــ ــنان بعيــ ــل  االســ ــبب عطــ ــيم  بســ ــاز التعقــ ــواد  جهــ ــاد املــ  ونفــ

 دون الــاد اي اجــراء رغــم اهميتهــا منــد فــرتة الضــرورية الطبيــة واملســتلزمات

 للمرضى.

ــزة  - ــة التكييــف معظــم اجه ــاج اس صــيانة  عاطل ــع اقســام    وحتت و ديــد جبمي

توقـــف العمـــل مبشـــروع توريـــد وتركيـــب اجهـــزة تكييـــف    املستشـــفى نتيجـــة

 الشرحية الذهبية خلدمات التكييف والتربيد. شركةمقاولة 

ــال    - ــداخل صــيدلية    احللقــة ثالجــةتعطــل  عــدم ألــاد أي اجــراء حي ــاردة ب الب

 .املستشفى وما ميثله من اهمية لألدوية التخصصية للمرضى

ــوفر  فنيــة باملغســلة بســبب اعطــال   الت غســيل املالبــس آتوقــف بعــض   -  وعــدم ت

 قطع غيار.

وانعــدام معظمهــا والــنق    التخصصــية والعامــة  ةالــنق  الشــديد يف االدويــ  -

 احلاد يف املستلزمات الطبية.

بالصــيدلية  املخــزون  ومراقبــة  اخلاصــة بــإدارة  االلكرتونيــة  املنظومــة تعطــل -

 الصيدلية.   يتم العمل ببطاقات االصناف داخل خمزن كما انه ال

كمــا االعاشــة  يف عقــود الوجبــات مبــا س التعاقــد عليهــا مكونــات عــدم مطابقــة -

 واملرضـى علـى السـواء مـن البـاب الثـاني       الصرف علـى وجبـات العـاملني    انه يثم

 اجلزاءات املقررة يف عقد االعاشـة علـى الشـركة املنفـذة     وعدم القيام بتطبيق

 من وجود مالحظات. بالرغم

 والسـاحات واملمـرات داخـل املستشـفى     االقسـام اإليوائيـة   ةافـ ظبن عدم االهتمـام  -

ادى اس تـــدني مســـتوى خـــدمات  ص العقـــد ممـــاوهـــو مـــا يتعـــارض مـــع نصـــو 

 .النظافة داخل املرفق 

وتقــادم  معظـم املبـاني تعــاني مـن انتشـار الرطوبــة بسـبب تسـرب ميــاه االمطـار        -

اس تسـاقط اجـزاء مـن اللياسـة      ممـا ادى  شبكة املياه والصـرف الصـحي   وتهالك

 الغطاء اخلرساني لبعض االسقف. يف احلوائط وتساقط
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وي مـع تسـاقط اجـزاء    بـاخلزان العلـ   تأكل حديد التسـليح باألعمـدة اخلاصـة     -

 .اخلرساني من الغطاء

ــل   - ــاء داخـ ــود اطبـ ــعاف  عـــدم وجـ ــم االسـ ــاء قسـ ــر  واالكتفـ ــة فقـــط بعناصـ  طبيـ

 .  مساعدة

ــنق  الشـــديد   - ــة املســـاعدة   يف العناصـــر الـ واالداريـــة بســـبب   الطبيـــة والطبيـ

 دون تعويضها. العناصر االجنبية مغادرة

ــا ادى اس التعـــدي أمنيـــة باملستشـــفى وجـــود حراســـة عـــدم - علـــى العناصـــر  ممـ

   واالدارة ودون الاد أي اجراءات. الطبية والطبية املساعدة

ومن خالل متابعة وتقييم أداء مستشفى أبي سته لألمراض الصدرية وجراحة الصدر، 

  - :تبني اآلتي

 (160,030) بـــــــ/ املقـــدرة م 2016 لســـنة  األكســـجني  توريـــد  يف تكلفـــة  ارتفـــاع  -

ــ ــنظ   بتوريــــدات ةمقارنــ حبيــــث كانــــف ال  م( 2015-م2014)االكســــجني لســ

 %(.654)تقدر بـ/  زيادة بنسبة يأ( 10,470) تتجاوز

ــى عــدد    حيتــوي - ــا جهــاز طــيب  (103)املستشــفى عل ــاز (47)عــدد  منه تعمــل  جه

وعــدد  خمتلفــة فنيــة ألســباب عاطــل عــن العمــل زجهــا (53)وعــدد  بشــكل جيــد

أن نسـبة   أي هلـا  التشـغيل  مـواد  تـوفر  عـدم  بسبب عن العمل متوقفة أجهزة (3)

ــا  األجهـــزة ــا نســـبته   الغـــري مســـتفيد منهـ عـــدد  مـــن إمجـــالي %(54)قـــدرت مبـ

 االجهزة.

ــوفر بهــا   قدميــة مغاســل واســتخدام باملستشــفى باملغاســل عــدم االهتمــام  - ال تت

 اآلن  فيــف وجــود احلــديث وعــدم  بــالتعقيم اخلاصــة واملواصــفات الشــروط

ــظ     بالبخــار والكــي ــا يف   خاصــة يف ظــل خصوصــية االمــراض ال ــتم معاجلته ي

 .  العدوى نقل على عدم واحلرص من ناحية التعقيم املستشفى

   .بأجهزة املعامل اخلاصة التشغيل مواد عدم توفري -

 -مستشفى احلروق والتجميل: 
وجود بعض التصدعات يف بعض األماكن داخـل املستشـفى وتسـريبات للميـاه      -

   .اطق خمتلفة من املرفقيف من

 حاجة املركز املاسة لتوفري مضخات مياه رئيسية وأخرى للصرف الصحي. -

عــدم تــوفر االحتياجــات الضــرورية للمرضــي واملتعلقــة باألدويــة واملســتلزمات   -

الطبيــة ترتــب عنــه قيــام املــواطنني بتحمــل شــراء هــا الســتكمال عمليــة العــالج   

 داخل املرفق.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

646 

 

العـــالج الطبيعـــي واألشـــعة نتيجـــة لقيـــام بعـــض  ازدحـــام املرضـــى يف مرفقـــي  -

املستشفيات واملراكز الطبيـة بإحالـة املرضـى للمركـز لتلقـي العـالج بـالرغم        

 .من توفر مرافق نظرية لذات الغرض

تقـــادم وتعطـــل جهـــازي التعقـــيم داخـــل املستشـــفى وحاجتهـــا إس التغـــيري أو         -

 الصيانة واللجوء إس حلول بديلة.

تـبني وجـود بعـض املالحظـات      الـوطين للقلـب تـاجوراء    املركـز  ومن خالل متابعة

   يف اآلتي: ــــ نوجزها

 الطبيــة تــدني مســتوى تقــديم اخلــدمات الطبيــة بســبب توقــف اغلــب االجهــزة    -

ــد قطــع  الدوريــة بســبب عــدم إجــراء الصــيانة    ــار واملكمــالت ضــمن    وتوري الغي

ــة     ــة املعتمــدة للمركــز والــنق  يف االدوي وقلــة  واملســتلزمات الطبيــة  امليزاني

 خاصة بالفرتة املسائية. عدد العناصر الطبية املساعدة

 يف املكونــات االساســية  مســتوى تقــديم خــدمات اإلعاشــة بســبب الــنق    تــدنى -

فضـاـل  %( 30)بنسـبة   املالية للعقـد  بالرغم من زيادة القيمة للوجبات الغذائية

 التغذية باملركز. املقاول بتعليمات قسم على عدم التزام

 وجـود  فضـاـل علـى عـدم    االشراف واملتابعة علـى اعمـال النظافـة   ضعف برنامج  -

تتــوفر فيهــا االشــرتاطات  ةالباثولوجيــ مــن املخلفــات آليــة صــحيحة للــتخل 

 .والبيئية الصحية

 مثـل القيمـة املاليـة    عدم تضمني ملاضـر جلنـة املشـرتيات البيانـات االساسـية      -

عــدم اعتمــاد   للتوريــدات والكميــات واالصــناف املزمــع توريــدها، كمــا لــوحظ     

وعـــدم اعـــداد كراســـة للمواصـــفات الفنيـــة   اإلدارات املختصـــة الطلبيـــات مـــن

 .املطلوبة

)قبــل  الشــرب يف الســابق ميــاه الرطوبــة بــاملبنى نتيجــة تســرب يف شـبكة  انتشـار  -

 وترتـــب علـــى ذلـــك ظهـــور  صـــيانتها( وعـــدم صـــالحية طبقـــة عـــزل االســـقف 

ــاملبنى لدرجــة كشــف حديــد التســليح لــبعض االع     مــدة وتســاقط  تصــدعات ب

 واالختبــار وحيتــاج املبنـى للكشـف   طبقـات اللياســة اخلارجيـة للحـوائط    بعـض 

 وإجراء املعاجلات املطلوبة. بشكل عاجل

 عطل اغلب اجهزة التكييف والتربيد وخاصة تكييف غـرف العمليـات والعنايـة    -

 والظ وحتتاج إس صيانة او  ديد.

عنــد انقطـاع التيــار مــن   االحتياطيــةعـدم تنــاوب التيـار الكهربــائي مــن املصـادر     -

والـذي حيتـاج للمعـايرة وإعـادة      القـالب( )عطـل مفتـان    العامـة نتيجـة   الشـبكة 

 .الضبط

 ومراقبـة املخـازن واملخـزون مـن االدويـة      عدم وجود منظومة إلكرتونيـة إلدارة  -

الـظ حـددها    التقليديـة  على عدم العمـل بالطريقـة   واملستلزمات الطبية فضاـل

 لي للدولة متل كروت االصناف.القانون املا
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ميــاه الصــرف   توقــف العمــل بأعمــال عقــد توريــد وتركيــب ملطــة معاجلــة     -

 االجنـــاز الفنيـــة نســـبة الصـــحي بـــدون مـــربرات واضـــحة، بـــالرغم مـــن تقـــدم  

الصــرف بشــكل عشــوائي منــد   واملاليــة االمــر الــذي ترتــب عليــه تصــريف ميــاه   

اجملـــاورة  ملنطقـــةكـــبرية لكامـــل ا يف مشـــكلة بيئيـــة ممـــا ســـبب طويلـــة فـــرتة

 للمركز.

   .عدم قيام مقاول عقد  ديد شبكة مياه الشرب بردم وإعادة رصف املسارات -

بـاخلزان   بتجديـد شـبكة امليـاه وصـيانة التوصـيالت اخلاصـة       عدم قيام املقـاول  -

 العامة للمياه. االعمال من قبل الشركة اجراء هذه وس العلوي

 .خالل فرتة الضمانرئيسية مبحطة حتلية املياه  عطل مضخة -

 وعطــل معــدات استشــعار  منــد مــدة طويلــة  احلريــق توقــف شــبكة ميــاه إطفــاء  -

 او  ديدها. وال يوجد أي خطط لصيانتها ومراقبة احلرائق

 االجهزة باملعامل واملختربات تقييم حالة 
مــن أهــم اســباب تــدني خــدمات قطــاع الصــحة هــو ضــعف وعــدم فاعليــة االجهــزة    

ة للتشـخي  والعـالج باملستشـفيات العامـة ويرجـع سـبب       واملعدات الطبية الالزمـ 

 ذلك اس التالي:

 اغلب األجهزة عاطلة حتتاج إس صيانة دورية وقطع غيار. -

 ومتوقفة بسبب عدم وجود مشغالت هلا. أجهزة صاحلة للعمل -

 مشغالت ليسف خاصة بها   ومتوقفة بسبب توريد أجهزة صاحلة للعمل -

 .عدم توفر اجهزة احتياطية  -

 -يلي بيان ببعض االجهزة واسباب تعطلها:  فيما

 اسباب العطل اسم اجلهاز

ELIXEES 20- 10 
حيتاج إس إبرة يستعمل يف حتليل اهلرمونات واألورام وأنزميات 

 القلب

INTEGRA 
 حيتاج إس مروحة يستعمل يف حتليل كيمياء الدم

COBAS 311  
 الدمحيتاج تركيب حتلية ماء يستعمل يف حتليل كيمياء 

ABBOTT 
اجلهاز يشتغل وي تورد له مشغالت يستعمل يف حتليل كيمياء 

 الدم

STACOMBOT 
يشتغل ويورد له مشغالت ليسف له يستعمل يف حتليل سيولة 

 دمال

RAPIDLAB 348  
 ال يوجد له مواد تشغيل ويستعمل يف حتليل غازات الدم

ABL5 
 ال يوجد له مشغالت يستعمل يف حتليل غازات الدم

GENERAL 

ELECTRICAL  

إس صيانة وقطع غيار مع  حيتاججهاز قسطرة قلب وإطراف 

 العلم بأن هذا اجلهاز مهم جدـا
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ــدم        - ــو عـ ــاملركز هـ ــدات بـ ــزة واملعـ ــال االجهـ ــي ألعطـ ــبب الرئيسـ ــوحظ ان السـ لـ

الصيانة الدورية لعـدم التـزام الشـركات املربمـة معهـا العقـود بشـروط العقـد         

 من حيث الصيانة.

ام ادارة الصــيدلة بتحديــد احتيــاج االجهــزة مــن مــواد تشــغيل وصــيانة  عــدم قيــ -

 دوريه بشكل سريع.

عدم توفري املشغالت لبعض األجهزة وتوفري مشـغالت ألجهـزه اخـرى متوقفـة      -

 .عن العمل وتوفري مشغالت ال تتوافق ونوع اجلهاز

واملسـتلزمات الطبيـة    واالدويـة  نق  احلاد يف مسـتلزمات القسـطرة القلبيـة   ال -

 .باملركز

بــاملركز لتحويــل قــوة التيــار    عــدد كــايف مــن منظمــات الكهربــاء    عــدم وجــود  -

 يسبب بعض االعطال باألجهزة.   ذاالكهربائي وه

 .مستشفى زلينت التعليمي
 إبـرام  واملعدات الطبية عاطلة عـن العمـل بـالرغم مـن     االجهزة لوحظ أن أغلب -

 ع الشـركات املـوردة  الصـيدلة بـوزارة الصـحة مـ     عقود صيانة هلا من قبل ادارة

عــدم  ترتــب عنــه الشــركات بتســديد مســتحقات هــذه  ونتيجــة لعــدم االلتــزام 

 واالستفادة منها.   إجراء الصيانة الدورية هلا

 النـــزالء  بعـــدد املربمـــة مقارنـــة  لعقـــود اإلعاشـــة  فعليـــة  إعـــداد دراســـة  عـــدم -

 خبصوص هذا البند.   مالية التزامات عنه ما ترتب باملستشفى

 لضــــمان ســــالمة عاليــــة كفــــاءة ذات تكييــــف منظومــــة اس املخــــازن احتيـــاج  -

   .جودة املنظومة احلالية لعدم األدوية واملستلزمات الطبية نظرـا

 خمتلفة وعيادات صحية ومستشفيات مراكز عدد تسعة من خالل متابعة

 -تبني االتي:  بنغازي مبدينة التخصصات

 اس عـدم  أدى واالنشـاءات  بالصـيانة  واخلاصة الثالث للباب ميزانية وجود عدم -

 حتميــل اس واللجــوء املطلوبــة الصــيانة عمليــات إجــراء الصــحية املرافــق قــدرة

 توريـد  عقـود  –الصـيانة   )عقـود  مثـل  والثـاني  علـى البـاب االول   منها الضرورية

 املرافــق هــذه احتياجــات علــى الصــرف وتــتم عمليــات( اإلعاشــة عقــود- األدويــة

فقــط وهــي ال   الثــاني والبــاب بالبــاب االول خاصــة ماليــة حــواالت عــن طريــق 

 احتياجاتها الفعلية. تغطي

ــك - ــف تهالــــــ ــم وتوقــــــ ــزة معظــــــ ــدات االجهــــــ ــة واملعــــــ ــة الطبيــــــ  اإللكرتونيــــــ

ــزات  ــة والتجهيـ ــة وإلكرتوميكانيكيـ ــك املختلفـ ــدم وذلـ ــدرة لعـ ــراء  القـ ــى اجـ  علـ

 واملــــواد املســــتلزمات معظــــم تــــوفري وعــــدم هلــــا الالزمــــة والتطــــوير الصــــيانة
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ــل هلــا التشــغيلية ــرنني اجهــزة مث ــة و األشــعة املغناطيســي ال  وأجهــزة املقطعي

ــة ــ املراقبـ ــيم يرذوالتخـ ــزة والتعقـ ــل وأجهـ ــة التحاليـ ــا املختلفـ ــذلك وغريهـ  كـ

ــوحظ ــراء لـ ــات أجـ ــغرى عمليـ ــرات وكـــربى صـ ــات حبجـ ــف عمليـ ــف الزالـ  حتـ

 ال يوجــد كمــا الضــرورية والفنيــة الصــحية الشــروط فيهــا ال تتــوفر الصــيانة

ــيني ــادرين متخصصــني فن ــى ق ــا فضــاـل عــن   الالزمــة الصــيانة اجــراء عل  عليه

الـظ   مـن الشـركات   واالسـتفادة  قـادرين  صـيانة  فنـيني  إلعداد تدرييب برنامج

 .فنيني  واعداد تقوم بأعمال الصيانة يف تدريب كانف

ــدني - ــاض التـ ــبري وااللفـ ــتوى الكـ ــودة يف مسـ ــة وجـ ــم ونوعيـ ــدمات وحجـ  اخلـ

ــذه الـــظ تقـــدمها الصـــحية ــ املرافـــق هـ ــواطنني معظـــم وءوجلـ  املصـــحات اس املـ

 واخلارج. بالداخل اخلاصة واملستشفيات

 تآباملكافـ  اخلاصـة  املاليـة  اإليفـاء بااللتزامـات   هذه املستشفيات علـى  قدرة عدم -

بهــذه  للعــاملني االجتمــاعي الضــمان وأقســاط والرتقيــات الســنوية والعــالوات

 املرافق.  

 ومتابعـــة تيســـري علـــى قـــدرتها وعـــدم وفشـــلها الصـــحية املرافـــق إدارة ضـــعف -

ــف  عملــي وظيفــي مــالك وجــود عــدم وكــذلك املرافــق بهــذه األعمــال خمتل

 إس: أذى هلا االمر الذي الصحي العام وفق املخطط املرافق هلذه مدروس

ــ   - ــود نقـ ــض وجـ ــات يف بعـ ــة االختصاصـ ــبعض الطبيـ ــق بـ ــها املرافـ يف  وتكدسـ

 مرافق اخرى.

 الكـــوادر معظـــم انتظـــام وعـــدم الصـــحية املرافـــق جبميـــع تســـيب اداري وجـــود  -

 الرمسي. الدوام بساعات وغريها والطبية املساعدة الطبية

املســتندية  الــدورة وفــق واالداريــة القانونيــة واإلجــراءات األصــول اتبــاع يـتم  ي  -

ــة وخــروج دخــول يف حركــة للمخــازن ــة واملســتلزمات األدوي  املختلفــة الطبي

او  الطـــيب االمــداد  مــن جهـــاز  مـــن اســتالمها  ابتــداء  الصـــحية املرافــق  مبخــازن 

 مجيــع حتتاجهــا الــظ اس اجلهــات صــرفها وحتــى الصــحية اخلــدمات خمــازن

 املرافـــق مـــع مـــدراء التنســـيق وبـــدون فرديـــة باجتهـــادات تـــتم االجـــراءات تلـــك

 واالذن واالنـــــف واملســـــالك للجراحـــــة اهلـــــواري مستشـــــفى متـــــل ) الصـــــحية

 تسـليم  يف عمليـة  وفوضـى  تالعـب  ترتب عليـه حـدوث   االمر الذي (واحلنجرة 

 الفــين اجــراء الكشــف يف القصــور كــذلك واملســتلزمات األدويــة هــذه واســتالم

 واملعــايري للمواصــفات ومطابقتهــا صــالحيتها ملعرفــة عليهــا الــالزم والصــحي

 .املطلوبة 

 الصـحيحة  الطـرق  اتبـاع  وعـدم  املختلفـة  واملستندات امللفات حفظ يف اإلهمال  -

   وتلف معظمها. ضياع اس ىدمما ا عليها واحلفاظ وأرشفتها حلمايتها

 مـا جـاء   مبخالفـة  يف بنغـازي  الصحية باملرافق واملشرتيات العطاءات جلان قيام -

 هــــذه بعــــض يلــــي وفيمــــا اعماهلــــا مزاولــــة عنــــد االداريــــة العقــــود يف الئحــــة

 -التجاوزات: 
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 التوريدات. اعمال لبعض عامة عطاءات عدم إجراء -

 أســباب مثــل الرتســية مبحاضــر الضــرورية واملعلومــات البيانــات اســتيفاء عــدم -

وعــدم ارفــاق  اللجنــةقــرار تشــكيل عليهــا و الرتســية الــظ س الشــركة اختيــار

أرقــام تسلســلية  والــظ ال حتمــل املنفــذة الشــركات مــع املربمــة العقــود بعــض

 وتواري .

 ومقارنــات تفريــز بيانــات وجــداول متخصصــة فنيــة بلجــان االســتعانة ال يــتم -

 .املقدمة للعروض

 -فيما يلي:  متثلفالصحية  مبباني املرافق اخلاصة الفنية املالحظات 

 الضـــــ  وملطـــــة الصـــــحي الصـــــرف مبنظومـــــة ومشـــــاكل اعطـــــال وجـــــود -

 واحلنجرة. واالذن واالنف املسالك ومستشفى باهلواري الكلى مبستشفى

 املسالك. مبستشفى واملغاسل باملطاب  فنية وعيوب مالحظات وجود -

 صــيانة اس حتتــاج التشـققات  بعــض مــع وجـود  باملبــاني منتشـرة  رطوبــة وجـود  -

 .  ومعاجلة

 عــدم كــذلك الطبيــة واملخلفــات مــن النفايــات للــتخل  ملــارق وجــود عــدم -

 الطبيــة واملركبــات االدويــة ومــن منهــا يف الــتخل  املتبعــة وضــون الطريقــة 

   الصالحية. واملنتهية صاحلة الغري

ــد توقــف - ــاملرافق مــن املشــاريع  العدي ــالرغم الصــحية ب  مــن مــن اجنــاز اكــرت   ب

 االستفادة من خدماتها مثل: وعدم منها( 80%)

ــد مشــــروع - ــزة عمليــــات غــــرف وتركيــــب توريــ ــامل  والقلــــب خاصــــة جمهــ  بــ

 اجلالء. مبستشفى

 .واحلوادث للجراحة اجلالء مستشفى وحتوير مبنى صيانة مشروع  -

 الكويفيـــة مبستشـــفى مركـــزي تكييـــف منظومـــة وتركيـــب توريـــد مشـــروع -

 باهلواري. الكلى ومستشفى املسالك ومستشفى الصدرية لألمراض

 مستشفى صرمان العام 
عدد االطقم 

 الطبية 
عدد 

 االطباء
عدد 

 االخصائيني
عدد 

 االستشاريني
السعة 

 السريرية
تاري  

 االفتتان

 م1984 سرير 178 7 10 48 188
 

 ،م2014 االخــرية بلغــف امليزانيــات املرصــودة للمستشــفى عــن الســنوات الثالثــة    -

 م 2016، م2015
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 السنة القيمة بالدينار امجالي املصروفات

8,518,510 9,223,440 2014 

7,982,280 7,887,985 2015 

6,558,830 6,800,200 2016 

 االمجالي  23,911,625 23,059,620

 

ــأمني الطــيب           - مــن خــالل متابعــة التوريــدات الــظ متــف خصــمـا مــن فــائض الت

 -واملصروفات األخرى تبني االتي: 

س قيــام ادارة املستشــفى بشــراء ســيارة نــوع هونــداي ثالجــة لصــاا املستشــفى     -

 باسم مدير املستشفى.   تسجيلها

متف عدة توريدات ملعدات طبية وادويـة مـن ضـمن فـائض التـأمني الطـيب وس        -

 لك من خالل ملاضر اجتماع جلنة التأمني املكلفة باملستشفى.  ذ

 واالستفادة منها لألسباب التالية   باملستشفى ي يتم افتتان االقسام اإليوائية -

   .عدم وجود مصدر مياه رئيسي يغطي احتياجات املستشفى -

عـــدم اســـتكمال اجـــراءات االســـتالم النهـــائي للمستشـــفى بســـبب وجـــود بعـــض   -

 على االعمال املنفذة.   الفنيةاملالحظات 

 مستشفى صرباتة التعليمي
عدد االطقم 

 الطبية 
عدد 

 االطباء
عدد 

 االخصائيني
عدد 

 االستشاريني
السعة 

 السريرية
تاري  

 االفتتان

 م1983 سرير 360 4 14 135 633

 موظف وموظفة.  (1098)عدد العاملني  -

عدد العمليات اجلراحية الظ س أجراؤهـا وفقــا للمـوارد املتاحـة خـالل الـثالث         -

 عملية جراحية.  (19,460 )سنوات املاضية

، 2014) االخــرية بلغــف امليزانيــات املرصــودة للمستشــفى عــن الســنوات الثالثــة    -

 م(.2016، 2015

 السنة القيمة بالدينار 

19,971,106 2014 

19,795,544 2015 

16,505,836 2016 
 

 يف حني بلغف املصروفات وفق البيان التالي: -
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 السنة الباب االول الباب الثاني

1,554,730 18,872,170 2014 

1,378,180 19,339,760 2015 

1,539,920 15,831,960 2016 
 

 (3,759,800)امجالي االلتزامات القائمة علـى املستشـفى اخلاصـة بالبـاب االول     -

 دينار  

االلتزامـــــــــات القائمـــــــــة علـــــــــى املستشـــــــــفى اخلاصـــــــــة بالبـــــــــاب  امجـــــــــالي -

  دينار (2,888,298)الثاني

عـن السـنوات الـثالث     من خالل املقارنة ما بني امليزانيات املصروفة للمستشفى -

واملصــــروفات الفعليـــة هلــــذه الســـنوات لــــوحظ   م 2016 – 2015-2014 االخـــرية 

ــدرج بامليزانيـــــــ     ــاد املـــــ ــن االعتمـــــ ــاق مـــــ ــة االنفـــــ ــاوز يف قيمـــــ ــة  ـــــ                               ة بقيمـــــ

ملـا نصـف عليـه املـادة الثالثـة عشـر        مما يعد خمالفـا دينار(  2,888,229 )وقدرها

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  

ــن      - ــدد مـ ــاري لعـ ــأمني االجبـ ــل التـ ــأمني علـــى مقابـ ــائض التـ ــن فـ س الصـــرف مـ

 السيارات التابعة للمستشفى.  

 لعالج االورام صرباتة املعهد القومي 
عدد االطقم 

 الطبية 
عدد 

 االطباء
عدد 

 االخصائيني
عدد 

 االستشاريني
السعة 

 السريرية
تاري  

 االفتتان

 م1993 سرير150 3 6 90  261
 

 موظف وموظفة  ( 576)العدد االمجالي للعاملني باملعهد  -

                     عـــدد احلـــاالت املرضـــية الـــظ تلقـــف العـــالج باملعهـــد خـــالل الـــثالث ســـنوات           -

 حالة.  ( 4795) بلغف

ــا خـــــــالل نفـــــــس الفـــــــرتة    -                                   عـــــــدد العمليـــــــات اجلراحيـــــــة الـــــــظ س اجراؤهـــــ

 عملية.  ( 2393)بلغف 

 2015 – 2014ثالث االخـرية  بلغف امليزانيات املصروفة للمعهـد عـن السـنوات الـ     -

دينــار ومتثلــف يف حــواالت ماليــة بيانهــا   (29,652,166) مببلــز وقــدره م2016 –

   -كالتالي :

 السنة القيمة بالدينار

9,870,339 2014 

9,459,834 2015 

1,359,998 2015 

7,355,494  

1,606,498  

2016  

 2016 
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دينـــار  (34,792,150) مبلـــز بلغـــف املصـــروفات الفعليـــة خـــالل نفـــس الســـنوات  -

 وبيانها كالتالي:

 

 السنة الباب االول الباب الثاني

3,939,600 7,809,180 2014 

2,248,100 9,563,840 2015 

1,635,330 7,809,180 2016 
 

باملقارنــة بـــني امليزانيـــات املصـــروفة للمعهـــد خـــالل الـــثالث الســـنوات االخـــرية   -

ــنوات     ــذه السـ ــة هلـ ــروفات الفعليـ ــن    واملصـ ــاق عـ ــة االنفـ ــاوز يف قيمـ ــوحظ  ـ لـ

 دينـار ممـا يعـد خمالفـاـ     (5,139,983) االعتماد املـدرج بامليزانيـة بقيمـة وقـدرها    

 ملا نصف عليه املادة الثالثة عشر من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  

 .  دينار( 864,581) على املعهد مةبلغف االلتزامات القائ -

مــن فــائض التــأمني   ريــدات الــظ متــف خصــماـ مــن خــالل متابعــة الــديوان للتو  -

 -واملصروفات األخرى لوحظ االتي: 

قيام االدارة بتغطية مصاريف الدراسـة واالقامـة باخلـارج لـبعض االطبـاء مـن        -

لنيـل درجـة االجـازة العليـا ومـنحهم       والتربعات اخلاصة باملعهـد  باتحساب اهل

 مبالز مالية لتغطية مصاريف الدراسة.  

شراء عدد من السيارات لصـاا املعهـد عـن طريـق فـائض التـأمني       قيام االدارة ب -

 الطيب.  

 مستشفى الزنتان العام 
 تاري  االفتتان

السعة 

 السريرية
 االطباء االخصائيني االستشاريني

االطقم 

 الطبية

2005 120 1 27 27 189 
 

ــفى     - ــاملني باملستشــ ــدد العــ ــز عــ ــف االدارات   ( 376)بلــ ــل مبختلــ ــف وعامــ موظــ

 واالقسام  

 (2016/2015/2014)وصـــل عـــدد املرتدديـــن علـــى املستشـــفى خـــالل الســـنوات        -
 -ألف مرتدد موضحة حسب اجلدول التالي:  345أكثر من

 عدد املرتددين السنة

2014 124087 

2015 108707 

2016 113087 
 345881 اإلمجالي
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أجرؤاهـــا باملستشـــفى خـــالل الســـنوات س بلــز عـــدد العمليـــات اجلراحيـــة الــظ    -

 عملية.    (12862 )الثالثة االخرية أكثر من

 كان على النحو التالي:اإليواء باملستشفى  -

 اإلمجالي 2016 2015 2014 السنة

 4876 1460 1356 2060 دخول
 4792 1452 1342 1998 خروج
 84 8 14 62 وفاة

 4876 1460 1356 2060 اإلمجالي
 

 م(:2016، 2015، 2014)ت امليزانيات املرصودة للمستشفى خالل السنوا -

 اإلمجالي املبلز اجلهة الصادرة للحوالة السنة

 6,949,441 6,949,441 طرابلس 2014

2015 
 6,797,160 طرابلس

8,097,159 
 1,299,999 البيضاء

2016 
 6,165,484 البيضاء

8,025,351 
 1,859,867 طرابلس

 

، 2015، 2014)بيــــان باملصــــروفات الفعليــــة مــــن البــــاب االول عــــن الســــنوات        -

 م(:2016

2014 2015 2016 

6,392,620  6,807,400  6,225,460  
 

 م(:2016 ،2015، 2014) بيان باملصروفات الفعلية الباب الثاني عن السنوات -

2014 2015 2016 

4,359,170 1,570,010 1,253,430 
 

   31/12/2016 القائمة على املستشفى حتىبيان بااللتزامات  -

  476,996 إمجالي االلتزامات القائمة
 

 فائض التأمني الطيب: -

 352,912 إمجالي القيمة املسرتجعة
 

 املالحظات:

تكليـــف وزارة الصـــحة لـــبعض الشـــركات لتنفيـــذ مشـــاريع داخـــل املستشـــفى   -

املشــاريع  ويــتم االشــراف عليهــا مــن مهندســني يتبعــون الــوزارة وال توجــد هلــذه 

 أي مستندات لدى إدارة الشئون الفنية باملستشفى.
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ــان كمستشــفى عــام ســعة         - ــالرغم مــن اعتمــاد تصــنيف مستشــفى الزنت  120ب

والصــادر بتــاري     م2013 لســنة  704ســرير مبوجــب قــرار وزيــر الصــحة رقــم       

ــفى     م 2013/7/28 ــه كمستشـ ــل معـ ــزال يتعامـ ــيب اليـ ــداد الطـ ــاز اإلمـ إال أن جهـ

 قروي.

مشـكلة   صـاا مـن الناحيـة الفنيـة وقـد قامـف جلنـة فنيـة         ريغ خمزن األدوية -

 .بزيارة للمبنى وأمرت بإزالته 2009اللجنة الشعبية العامة يف سنة من قبل 

ممـا زاد مـن سـوء احلالـة الفنيـة للمبنـى،       م 2015تعرض املبنى حلريق يف سـنة   -

 .ونظرا لعدم وجود بديل اليزال املبنى يستخدم حتى الوقف احلالي

ــب تــتم بواســطة فنــيني يــأتون مــن        أعمــال - الصــيانة لألجهــزة الطبيــة يف الغال

خارج املنطقة وبسبب الظروف االمنية يعتذر الكثري منهم علـى احلضـور وهـو    

مــا يــدعو إس تأهيــل عناصــر مــن املنطقــة للقيــام بأعمــال الصــيانة الدوريــة           

 لألجهزة الطبية.

اب املقدمــة مـــن  عــدم وجــود مــا يفيــد اعتمــاد مشــرف التغذيــة لقــوائم احلســ          -

 الشركة اخلاصة باإلعاشة.

عـــدم وجـــود جلنـــة فنيـــة مـــن ذوي اخلـــربة واالختصـــاص يف جمـــال التغذيـــة    -

مــن العقــد (16)ملتابعــة واســتالم املــواد الغذائيــة وظــروف حفظهــا وفقــا للمــادة    

 املربم مع شركة االعاشة.

ــات      - ــة الوجبـ ــارج املستشـــفى ممـــا  عـــل عمليـــة متابعـ ــات خـ ــداد الوجبـ يـــتم إعـ

 خالفة لشروط التعاقد.املاملواد أمرا صعبا وب وحفظ

ال يوجــد مــا يفيــد مطابقــة لعــدد الوجبــات املقدمــة يوميــا يف حــني يــتم صــرف     -

 وجبة يوميا.150)) قيمة العدد اإلمجالي للوجبات وفقا للعقد

فيما خي  النظافة ي تلتـزم الشـركة بتشـغيل املغسـلة اخلاصـة باملستشـفى        -

مـن العقـد وتقـوم بأعمـال الغسـيل بغسـاالت منزليـة عاديــة ال         14وفقـا للمـادة   

 تفي باحتياجات املستشفى من غسيل وكي وتعقيم للمفروشات واألغطية.

ال توجد ملرقة باملستشفى وال يوجـد مـا يفيـد قيـام الشـركة بـالتخل  مـن         -

ــاني ويــتم        النفايــات الطبيــة بطريقــة خاصــة وحرقهــا علــى نفقــة الطــرف الث

ــا  ــات العموميــة، وكــذلك     وضــعها باحلاوي ت اخلاصــة بالنفايــات وتنقــل للمكب

عمليـة النقــل للمكبـات العموميــة تـتم بواســطة املستشـفى وهــو خمـالف لــن       

 من العقد.   (4)املادة 

                  اعتمــاد الفــواتري اخلاصــة بالنظافــة مــن مشــرف النظافــة         ال يوجــد مــا يفيــد    -

 لبنود العقد.أو إرفاق تقارير شهرية تفيد تنفيذ الشركة 
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 قطاع التعليمالفصل الثالث عشر: 
  متهيد:

تكــوين العنصــر البشــري باعتبــاره  وبنــاء  غايــةاحلديثــة علــى التعلــيم نظــم قــوم ت

يف بناء احلضارات وأساس بناء التنميـة، وقـد اهتمـف دول العـاي      الرئيسي احملرك

ــة املســتدامة "       ــع للتنمي ــف االمــم املتحــدة هــدفها الراب ــالتعليم حيــث جعل ضــمان ب

 ".تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع

خطــط وبــرامج كمــا تهــدف اجملتمعــات اس الرفــع مــن جــودة التعلــيم مــن خــالل   

 القـــــيم اإلنســـــانيةرســـــم بعـــــد تشـــــخي  املتطلبـــــات البيئيـــــة الالزمـــــة لـــــزرع ت

ــة ــة     واالخالقيـ ــى تلبيـ ــاعد علـ ــا تسـ ــوم مبـ ــارف والعلـ ــع املعـ ــارات تنويـ ــة املهـ ، وتنميـ

من خـالل خمرجهـا الوحيـد وهـو      بناء الوطنيف  ملساهمةوا سوق العملاحتياجات 

 الطالب املتعلم، املثقف واملؤهل.

لعناصــــر التاليــــة: )املــــوارد املاليــــة، املعلــــم، املؤسســــة   تقــــوم العمليــــة التعليميــــة ا 

ونظـرـا ملـا يشـكله واقـع قطـاع التعلـيم يف ليبيـا مـن         التعليمية، الوسائل التعليميـة(  

هلـا تـداعياتها وانعكاسـاتها املسـتقبلية      قصـوى  ملوريـة ذات أولويـة  بالغة و أهمية

مـن أي وقـف مضـى     على خمتلف األبعاد واملستويات ، فإنه بدأ واضحـا اآلن أكثـر 

أهدافـه وبراجمـه   سياسـته و  أن قطاع الرتبية والتعلـيم حيتـاج إس إعـادة النظـر يف    

وهياكلــــه اإلداريــــة والتنظيميــــة يف ضــــوء العالقــــة مــــع القطاعــــات اجملتمعيــــة  

قطـاع التعلـيم مـن أكثـر القطاعـات      ان  يف هذا السياق بيانه بوما أستوجاألخرى 

الــظ كانــف ســببـا يف    الضــعيفة السياســات واالحــداث املتالحقــة   جــراءاملتضــررة 

 :من خالل التاليه ويتضح ذلك تدني مستوياته وخمرجات

 :مؤشرات قطاع التعليم على املستوى الدولي

تقــع الدولــة الليبيــة يف مرتبــة متــأخرة يف ســلم التصــنيفات الصــادرة عــن بعــض     

املنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة بقيـــاس مســـتوى اداء وجـــودة التعلـــيم العـــام واخلـــاص 

 -بدول العاي والظ منها ما يلي: 

   املنتــدى  نالصــادر عــ (2016-2015)غيــاب الدولــة الليبيــة عــن آخــر تصــنيف

خرجـف ليبيـا مــن نطـاق تقيـيم مؤشــر     حيــث وس االقتصـادي العـاملي يف دافـ   

 تــوفر أبســط معــايري اجلــودة يف التعلــيم  عــدمجــودة التعلــيم العــاملي بســبب  

، ما  علها غري مؤهلة للـدخول ضـمن إطـار التقيـيم الـذي      بالدولة الليبية

 .دولة يف العاي( 140)اشتمل على 

 ــة   و ــام التعليمـــي اللـــييب املرتبـ ــر إ 144مـــن  142احتـــل النظـ ــائية يف آخـ حصـ

، "2013دافـوس  "لتقرير اجلـودة الشـاملة وفقـا ملنتـدى االقتصـادي العـاملي       

وهي مرتبة تدل داللة قاطعة علـى أن خمرجـات التعلـيم يف ليبيـا ضـعيفة      

   .جدـا
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  اد يف تدريب املعلمـني، حيـث س تصـنيف    احلنق  الأشار التقرير إس كما

يف املنطقــة، كمــا أورد  بلـدـا س تقييمهــا  144مــن أصــل  140ليبيـا يف املرتبــة  

أن النظــام التعليمــي اللــييب يعــاني مــن نقــ  املعلومــات، وال ســيما البيانــات 

 .املتعلقة بكفاءة أداء املعلمني ومدراء املدارس

 املوارد املتاحة

يتكون قطاع التعلـيم يف ليبيـا مـن ثالثـة اجـزاء تتمثـل يف: )التعلـيم العـام والـتقين          

م 2017مليـار دينـار خـالل العـام      6والعالي( وقـد س تسـييل امـوااـل للقطـاع تتجـاوز      

ــبني      ــو املـ ــى النحـ ــارج علـ ــداخل واخلـ ــوزارة بالـ ــة للـ ــدات التابعـ ــه الوحـ ــتفادت منـ اسـ

 باجلدول التالي:

 االولللباب سيل امل اجلهة

مسيل الثاني + 

 املتفرقات

 الباب الثالث

 التنمية

 2017الطوارئ 

امجالي 

 التحويالت

ديوان وزارة التعليم العام 

 والعالي والبحث العلمي
205,224,785 3,150,000 12,800,000 30,000,000  251,174,785 

 587,547,496 -  587,547,496  - -  الدراسة باخلارج

 3,978,194,920 -  0 4,585,700 3,973,609,220 باملناطقالرتبية والتعليم 

 623,659,189 - 9,056,608 47,991,089 566,611,492 اجلامعات واالكادمييات

مراكز التعليم والتدريب 

 9,837,363 - 200,000 941,669 8,695,694 املستقلة

 23,538,498 - 0 1,369,165 22,169,333 املراكز البحثية

واملعاهد التقنية اهليئات 

 409,713,231 1,500,000 10,268,127 9,175,002 388,770,102 والفنية

التقنيات مصاا الدعم 

 233,712,511 - 214,528,116 1,866,667 17,317,728 واملناهج

 6,117,377,993  31,500,000 834,400,347  69,079,292  5,182,398,354  االمجالي

 

واجلدول التالي يوضح مقارنـة بـني إمجـالي املخصصـات ومـا س تسـييله للقطـاع خـالل         

 م:2017السنة املالية 

 املسيل املخص  السنوي البيان

نسبة املسيل اس 

 املخص 

 %73 5,182,398,354 7,053,951,000 الباب االول
 %52 69,079,292 133,700,000 الباب الثاني
 %74 834,400,347 1,130,000,000 الباب الثالث

 %73 6,085,877,993 8,317,651,000 االمجالي
 -  31,500,000 - الطوارئ

 %74 6,117,377,993 8,317,651,000 االمجالي العام
 

ان حجم االموال املتاحة والـظ ميكـن للـوزارة اسـتخدامها     توضح البيانات السابقة 

يف االنفاق إلدارة دفة العمـل وتقـديم اخلـدمات بالقطـاع بلغـف قيمتهـا اإلمجاليـة        

مــــن  %74مليــــار بنســــبة  (6.1)مليــــار دينــــار ومــــا س تســــييله فعــــاـل  ( 8.3) ــــو 

 املخص .
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ــة      ــذ والطلبـ ــداد التالميـ ــن اعـ ــة عـ ــات رمسيـ ــى االن بيانـ ــد حتـ ــني ال يوجـ أو املدرسـ

واالســاتذة بالقطــاع، إال أنــه ميكــن تقــديرها مــن خــالل منظومــة الــرقم الــوطين       

ــبة    ــاب نســ ــن باحتســ ــب الســ ــة و  %85حســ ــدارس العامــ ــذ باملــ ــة  %60تالميــ طلبــ

اجلامعــات واملعاهــد التقنيــة العامــة االمــر الــذي ميكــن الوصــول بــه اس متوســط       

طالـب اجلـامعي أو الـتقين    دينار سنوي، وال 3000تكلفة تعليم كل تلميذ حبوالي 

 دينار لكل تلميذ وطالب. 3500دينار سنوي، ومبتوسط عام  6000حبوالي 

املــدروس مــا يعــزز ان  العمــل املخطــط  س غيــاب الفاعليــة و تشــري البيانــات أعــاله إ 

ــا وا      ــة ادارتهـ ــل بكيفيـ ــوال بـ ــوفر االمـ ــدى تـ ــف مبـ ــكلة ليسـ ــديم  املشـ ــتغالهلا لتقـ سـ

 ت التالية:اخلدمات بالقطاع كما توضح الفقرا

 االداء العام للقطاع

عـــدم اضـــطالع الـــوزارة مبســـؤولياتها بتســـخري  غيـــاب الرؤيـــة االســـرتاتيجية ب -

وضـع  كافة إمكانياتها إلعـادة تقيـيم سياسـة ادارة القطـاع مـن خـالل اقـرتان و       

لــق خبالتعلــيم وتصــحيح مســاره الرفــع مــن جــودة خارطــة طريــق تعمــل علــى 

عنصر بشري واعي ومـتعلم ومثقـف يرقـى اس مسـتوى طموحـات الـبالد علـى        

 .حاق بركب احلضارةواللمجيع االصعدة 

ــيم وإصــالن بنيتــه        لرتاخــيا - يف وضــع مشــروع وطــين لتطــوير منظومــة التعل

 .التحتية وتطوير هياكله اإلدارية

 يقـوم الـظ   سـس األركـائز و مبدأ الشمولية يف ادارة القطاع مـن خـالل ال   غياب -

ــا  ــة   عليه ــة )فلســفهوهــي النظــام التعليمــي يف الدول ــاهج و واضــحة تعليمي من

ــة،  ــم مؤهــل وكفــؤ،  م تعليميــة منوذجي ــة مالئمــة،   عل  طالــب مؤسســة تعليمي

 .(منفتح

، املخصصــة لتلبيــة وتغطيــة احتياجــات القطــاع     االمــوال وتوظيــف ادارة ســوء -

ن انعــدامها تــدنى مســتوى اخلــدمات املقدمــة باملنظومــة التعليميــة فضــاـل عــ    و

 ببعض املناطق.

 ارتفاع عدد املؤسسات التعليمية الظ قفلف ابوابها امام الطلبة واملعلمني. -

ــداد       - ــة بأعـ ــات خاصـ ــدة بيانـ ــوين قاعـ ــى تكـ ــل علـ ــيم يف العمـ ــور وزارة التعلـ قصـ

الطلبــة حســـب نـــوع التعلـــيم والفئـــة العمريـــة وامـــاكن تعلـــيمهم باملؤسســـات  

 تقديم اخلدمات التعليمية.احلكومية التابعة للوزارة املعنية ب

   توفري الكتاب املدرسي.يف املستمر  التأخر -

ضــعف بســط ســيطرة الــوزارة يف ادارة شــؤون القطــاع ويتضــح ذلــك مــن خــالل   -

ــيم واملؤسســات العامــة ا   اتســاع الفجــوة  ــك   بــني وزارة التعل الخــرى خصوصـــا تل

 التابعة للقطاع.
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كــأداة  وتوظيفهــا بيانــات كقاعــدة الــوطين الــرقم إغفــال اســتخدام منظومــة -

   .للرقابة بالقطاع

وقــوانني ترتكــز علــى معــايري ومقــاييس   لضــوابطإخضــاع نظــام التعلــيم  عــدم  -

التقيــد باملواصـفات املعتمــدة   مــن خـالل  التعليميـة، اجلـودة العامليـة يف العمليــة   

دوليـــا يف اختيــار العناصــر واملنــاهج الســيما مؤسســات التعلــيم اخلــاص لضــمان  

 .التعليميةاملؤسسات كافة  خمرجات جودة،

وســد املوائمــة بــني سياســات التعلــيم والتــدريب ومتطلبــات ســوق العمــل   غيــاب  -

ــوة ــة        الفجـ ــات التنميـ ــه مبتطلبـ ــيم وخمرجاتـ ــط التعلـ ــالل ربـ ــن خـ ــا مـ بينهمـ

 .ة للبالد واستحقاقات التنافسيةالشامل

عــدم الــاذ االجــراءات الالزمــة ملعاجلــة ظــاهرتي التســيب االداري والبطالــة         -

ملــا هلــا مــن أثــر ســليب علــى أداء العــاملني النظــاميني   بالقطــاع ملقنعــة للعــاملنيا

فضــال عــن عــدم قيــام الــوزارة بــاحتواء املشــاكل والصــعوبات الــظ تواجــه تلــك      

 الشرحية اهلامة.  

أحــد أهــم األعمـدة الــظ تبنــى عليهــا   الـذي يعتــرب  املعلــم اءالتـدني يف مســتوى أد  -

مــن املدرســني  خــالل وجــود عــدد كــبري  ويتضــح ذلــك مــن .ةالعمليــة التعليميــ

حيــث اتســمف السياســات الــظ وجهــف إس إعــداد املعلمــني  تربويـــا،ؤهلني املــغــري 

 الفـــين او النـــوعي االعتبـــار اجلانـــب يفباالهتمـــام باجلانـــب الكمـــي دون األخـــذ 

ممــا  ، تداد كــبرية مــن املعلمــني واملعلمــا   فانصــب الرتكيــز علــى لــريج أعــ    

  سـلبـا علـى العمليـة التعليميـة      فضال عن انعكاسـه ، ملعلمانعكس سلبـا على أداء ا

 خمرجاتها بشكل عام.و

 املدارس.من  االحداثظاهرة تسرب ضعف دور الوزارة يف معاجلة  -

ــدريس  - ــرق التـ ــعف طـ ــاب    ضـ ــة وغيـ ــة التعليميـ ــتخدمة يف العمليـ ــرق الاملسـ طـ

م بـــني املعلـــ احلواريـــةوالتفاعليـــة  الرتبويــة املعتمـــدة علـــى اجلوانـــب  احلديثــة 

 .والطالب

تعـاني مــن عـدة مشــاكل تعيــق   الــظ  ضـعف البنيــة التحتيـة ملؤسســات التعلـيم    -

فضــال عــن غيــاب اخلطــة الناجعــة إلعــادة بنــاء و هيـــز         العمليــة التعليميــة  

واملخـازن ووسـائل   مبـاني  للوء احلالـة الفنيـة   سـ واملتهالكـة  ؤسسات التعليمية ملا

ــات     ــب اجلهـــات واملؤسسـ ــدات بأغلـ ــل واآلالت واملعـ ــة بالعمليـــة   النقـ ذات العالقـ

 التعليمية.

أحـد العوامـل   الكثافة الطالبية يف الفصـول أو القاعـات الدراسـية    ارتفاع معدل  -

 املؤثرة بشكل مباشر يف نتائج التحصيل العلمي.

ــوفر املعامــل ووســائل اإليضــان   عــدم  - ــب   ت ــدارس  الالزمــة والضــرورية يف اغل امل

   .التعليمةلظ تساند وتدعم العملية واواجلامعات 
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ــار جـــ  - ــدائق   لافتقـ ــة للحـ ــات التعليميـ ــاحات واو املؤسسـ ــة أو  السـ ــات الفنيـ لقاعـ

 الرياضية.

ــاب االهتمــام بأعمــال    - ــة وعــدم و غي ــوفر مرافــق صــحية ودورات ميــاه   النظاف  ت

 املؤسسات التعليمية. لجب جيدة

إنشاء بيئة ومناخ علمي يشجع على االبتكـار والتطـوير، مـن    اغفال العمل على  -

نظــم وملفــزات ماديــة ومعنويــة تنمــي الــرون اإلبداعيــة للطلبــة خــالل وضــع 

 الرتبوية والتعليمية للعملية واملعلمني البارزين يف ممارستهم

مرتبـات املعلمـني    لتحسـني  غياب الدراسة الدقيقة والعملية والقابلة للتطبيق -

يف ظــل ترهــل  والعــاملني بقطــاع الرتبيــة والتعلــيم ومؤسســات التعلــيم العــالي  

 اإلداري وتضخم اعداد العاملني فيه. الكادر

املــزاولني ملهنــة التــدريس  علمــني حتفيــز وتشــجيع امل العمــل علــى  عــدم تفعيــل  -

 .النائية املناطقب

 للرفـــع مـــن كفـــاءة تطـــوير القـــدرات املهنيـــةعـــدم وضـــع اخلطـــط الالزمـــة ل -

أعضاء هيئة التدريس بشكل فعال ودوري ومستمر وتوظيفهـا وفـق التطـورات    

 املستحدثة.

ــى   اغ - ــيم وتوطينهــا  فــال العمــل عل ــات التعل ــبين وأ، تطــوير تقني آليــة مناســبة   ت

 .والتعلمأمناط جديدة من التعليم  وابتكارلرصد وتتبع التطورات العلمية 

قويـة بـني التعلـيم    ات تفعيل دور البحث العلمي وصـياغة عالقـ  ضعف عمليات  -

املنظومــة االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز أطــر التعــاون والتبــادل املشــرتك   و

مع اجلامعات واملؤسسـات واهليئـات البحثيـة ومراكـز التطـوير الـتقين لتبـادل        

   .وخارجها البالداخلربات الرتبوية والعلمية داخل 

 خصوصــا فيمــا يتعلــق بعمليــاتبــرامج الدراســات العليــا اليــات و ريتطــو غيــاب -

 بينها وبني سوق العمل.   التكاملسبل للخارج و اإليفاد

ياب دور الوزارة يف متابعة املؤسسات التعليمية اخلاصة سـواء مـن حيـث نـوع     غ  -

ــا بــالقوانني         وجــودة تقــديم اخلــدمات او اســعار تلــك اخلــدمات ومــدى التزامه

ــذة  ــريعات النافـ ــال     ،والتشـ ــعف اعمـ ــن ضـ ــال عـ ــاع   فضـ ــجيع القطـ ــز وتشـ حتفيـ

يف جمــــال التعلــــيم واملســــاهمة يف تطــــوير البنيــــة   اخلــــاص علــــى االســــتثمار 

التحتيــة التعليميــة مــن خــالل إنشــاء جامعــات ومعاهــد وكليــات لصصــية      

 .ورفع جزء من العبء عن كاهل الدولة ومراكز حبثية لتلبية سوق العمل

 املالية والتنظيمية:املالحظات والظواهر 

علـــيم وبعـــض  مـــن خـــالل قيـــام الـــديوان بفحـــ  ومراجعـــة حســـابات وزارة الت      

ــا اغلـــب      ــات الـــظ تشـــرتك بهـ ــة مـــن املالحظـ ــا تكشـــفف مجلـ ــة هلـ املؤسســـات التابعـ

 مؤسسات القطاع منها على سبيل املثال:
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وتوصــيف للوظــائف مــن  ووصــف وظيفــي مــالك القيــام بإعــداد واعتمــاد عــدم -

 .لكل مؤسسة التنظيمي واهليكل يتماشى وزارة العمل والتأهيل ومبا

 تكليـف فضـاـل عـن   املتخصصـة   املاليـة  للكوادر افتقارهو املالي القسم اداء تدني -

 املكلفني بها. وطبيعة األعمال ال تتوافق علمية مؤهالت حتمل عناصر

 بإعـداد  قيامـه  وعدم به املناطة مهامه اداء عن الداخلية املراجعة مكتب قصور -

لالسرتشـاد بهـا عنـد     العليـا  االدارة وتزويـد  بنتـائج اعمالـه   دوريـة ال التقـارير 

 (193)الــاذ القــرارات املنظمــة وتصــحيح اال رافــات باملخالفــة ألحكــام املــادة  

  من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

تــأخر بعــض مؤسســات القطــاع يف اعــداد احلســاب اخلتــامي وإحالتــه جلهــات          -

 ة.من قانون النظام املالي للدول (23)االختصاص باملخالفة ألحكام املادة 

عدم فتح ومسك بعـض السـجالت والـدفاتر احملاسـبية والرقابيـة اهلامـة لقيـد         -

ــات املاليــة منهــا )ســجل االصــول      دفــرت  –ســجل العهــد املاليــة    –واثبــات العملي

 يومية الصندوق...اخل(.

عدم مسك سجل حتليلي حلسـاب الودائـع واالمانـات بالشـكل الصـحيح حبيـث        -

ــالز الــظ تــودع باحلســاب أو تصــرف منــه باملخالفــة لــن  املــادة         تــدون فيــه املب

              من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (163)

عــدم القيــام خبــتم اذونــات الصــرف ومجيــع املســتندات املؤيــدة مبــا يفيــد امتــام     -

ــادة   ــة للمـ ــات الصـــرف باملخالفـ ــابات    (105)عمليـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ مـــن الئحـ

 واملخازن.

مـن  ( 13)الصرف بالتجاوز خصـمـا علـى بعـض البنـود، باملخالفـة ألحكـام املـادة         -

ــن    ــابات فضـــاـل عـ ــة واحلسـ ــل الســـالئحـــة امليزانيـ  نة املاليـــة مبصـــروفاتحتميـ

مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات     ( 10)باملخالفـة للمـادة    سـابقة سـنوات   لـ  

 واملخازن.

مـــن  (184)عــدم إقفـــال بعـــض العهــد بالصـــورة الصـــحيحة باملخالفــة للمـــادة     -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

مـن   (99) ضعف التعزيـز املسـتندي لـبعض املصـروفات باملخالفـة ألحكـام املـادة        -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن

ــادة    - ــد باملـ ــدم التقيـ ــأن      (26)عـ ــازن بشـ ــابات واملخـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

االلتزام واالرتباط بأي نفقات االبعد احلصول علـى اقـرار كتـابي مـن املراقـب      

 املالي.

صــرف مبــالز ماليــة تفــوق احلــواالت املاليــة الــواردة واخلاصــة بالبــاب االول          -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (13)ملخالفة ألحكام املادة رقم با
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مـن الئحـة    (67)عدم القيام باجلرد املفـاجئ للمخـازن باملخالفـة ألحكـام املـادة       -

ســـوء احلالـــة العامـــة للمخـــازن واملخـــازن، كمـــا لـــوحظ امليزانيـــة واحلســـابات 

خالفــة للمــادتني فضـاـل عــن ســوء حفـظ االصــناف بهــا ممــا يعرضـها للتلــف بامل   

 .حة امليزانية واحلسابات واملخازنمن الئ (220-221)

عــدم مراعــاة األســس والقواعــد املنصــوص عليهــا بالئحــة امليزانيــة واحلســابات   -

واملخازن عند القيام بعملية اجلرد السـنوي، حيـث يـتم حصـر املوجـودات فقـط       

دون اجــراء املطابقــات الالزمــة بــني الرصــيد الفعلــي والــدفرتي، األمــر الــذي          

ــادة    ــرد ألهميتـــه وذلـــك باملخالفـــة للمـ ــة (292)يفقـــد اجلـ ــة  مـــن الئحـ امليزانيـ

 واحلسابات واملخازن  
عدم مراعاة وضع بطاقات الصنف علـى األصـناف املوجـودة بـاملخزن باملخالفـة       -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (219للمادة )

 عدم قيام أمناء املخازن بإعداد مقايسة سنوية باالحتياجات. -

ــذ ســنوات وي يــتم ال        - ــبعض املخــازن من تصــرف فيهــا  وجــود أصــناف راكــدة ب

ــادة      ــزا مــن املخــازن باملخالفــة لــن  امل ــة    (309) وتشــغل حي مــن الئحــة امليزاني

 واحلسابات واملخازن.

عــدم وجــود وســائل األمــن والســالمة املتمثلــة يف أســطوانات اإلطفــاء الكافيــة        -

ــادة     ــن  املــ ــة لــ ــازن باملخالفــ ــابات     (290)باملخــ ــة واحلســ ــة امليزانيــ ــن الئحــ مــ

 واملخازن.

وحــدة حركــة ملتابعــة الســيارات، فضــال عــن عــدم مســك      عــدم وجــود قســم أو  -

 سجل خاص هلا وذلك إلحكام الرقابة واحملافظة عليها.

  ديوان وزارة التعليم
 -امليزانية التسيريية: 

وفـق التفويضـات    م2017بلغف قيمـة املخصصـات املفـوض بهـا خـالل السـنة املاليـة        

دينــار، يف حــني بلغــف مجلــة   (10,000,000)الصــادرة عــن وزارة املاليــة مبلغــا وقــدره  

 (882,020)دينــار بــوفر بلــز  ــو     (9,117,980) املصــروفات عــن نفــس الفــرتة مبلــز     
 -دينار وفق اجلدول التالي: 

 الرصيد املصروف املفوض به املعتمد الباب

 124,630 4,375,370 4,500,000 4,220,000 االول

 757,390 4,742,610 5,500,000 5,500,000 الثاني

 882,020 9,117,980 10,000,000 9,720,000 االمجالي 
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 -ويالحظ بشأن ذلك ما يلي: 

عــدم الــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة حيــال احلســابات املصــرفية اجملمــدة    -

ــددها        ــابقـا( وعـ ــالي )سـ ــيم العـ ــوزارة التعلـ ــاص بـ ــحاري اخلـ ــرف الصـ  (4)مبصـ

 حسابات والتأخر يف إعداد مذكرات التسوية اخلاصة بها.

ــاملني بــــالوزارة يف     - ــز امجــــالي العــ ــدد  م31/12/2017بلــ موظــــف،  (604890)عــ

 موظــف( 489181)يتضــمن العــاملني املســجلني وفــق منظومــة الــرقم الــوطين   

 (235)ألف موظف مكلـف مبهـام مـدير مدرسـة ونائـب لـه، و       (33) منهم تقريبـا

أعمــال اداريــة أو  ألــف معلــم جبــداول وحصــ  والعــدد البــاقي مــن اإلمجــالي     

ــادر احملــال مــن احلكومــة          ــام، يضــاف اس هــذا العــدد الك ــاطي الع ضــمن االحتي

 موظف.( 115709)البالز عدده  م31/12/2017املؤقتة بالبيضاء يف 

مسائهــا املــدارس وأالطلبــة أو  عــدم وجــود اإلحصــاءات واألرقــام الدقيقــة لعــدد   -

، وكـذلك عـدم التحديـد الـدقيق للكـادر الرتبـوي       وعدد الفصول الدراسـية بهـا  

علــى أداء العمليــة التعليميــة  واإلداري بكــل مؤسســة تعليميــة، ممــا يــؤثر ســلباـ 

 وحتديد االحتياجات.

القضـــايا املرفوعـــة مـــن الـــوزارة وضـــدها والرتاخـــي يف الـــاذ اإلجـــراءات  تعـــدد  -

 قضية.( 8000)عن الالزمة حياهلا والظ بلغف ما يزيد 

لنصــوص    ــاوز االعتمــادات املقــررة بامليزانيــة )القيمــة املفــوض بهــا( خمالفــةـ       

 -ملا يلي:  الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وفقـا

 رصيد البند املتصرف منه االعتماد املفوض به البند

 (4,110)- 34,110 30,000 وقود وزيوت وقوى ملركة
 (6,610)- 36,620 30,000 بريــد

 

   عــدم تطــابق بعــض املبــالز الــواردة لبنــود امليزانيــة بســجل االعتمــاد مــع تقريــر

ــادة     ــة واحلســابات     (21)املصــروفات باملخالفــة لنصــوص امل مــن الئحــة امليزاني

 -واملخازن كالتالي: 

 البنـــــــــــــــــد

 القيمة الظاهرة باملصروفات

 القيمة الظاهرة باملصروفات 

 برصيد البند

 بتقرير املصروفات بسجل االعتماد  بتقرير املصروفات  بسجل االعتماد   

 384,500 355,500 45,500 74,500 م. النظافة
 112,820 121,304 37,180 28,696 م.خدمية

 - - 1,110 125,000 نفقات سفر ومبيف
 

   عــدم اســتيفاء مجيــع بيانــات االعتمــاد املــالي إلذونــات الصــرف عــن الفــرتة مــن

ــادة   م30/6/2017حتـــى  1/1 مـــن الئحـــة امليزانيـــة  ( 99)باملخالفـــة لنصـــوص املـ

 واحلسابات واملخازن.
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حتـــــى  1/1وجــــود بنـــــود ي  ـــــري عليهـــــا أي حركــــة خـــــالل الفـــــرتة مـــــن    -

األمر الذي يشـري إس عـدم وجـود دراسـة سـليمة عنـد تقـدير هـذه          م30/6/2017

ــادة      ــوص املـ ــة لنصـ ــروفات باملخالفـ ــن املصـ ــود مـ ــة    (9)البنـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

 واحلسابات واملخازن.

( 4,500)صــرف قيمــة  م14/6/2017ملــؤرخ يف ا (24/6)مبوجــب إذن الصــرف رقــم  -

نظــري تعرضــه   )م ن ع( رئيس القســم املــالي بــالوزارة   لــ دينــار مقابــل تعــويض   

حلادث سري بناء على طلبه الكتابي لتعرضه حلادث سري بعد الدوام علـى متـام   

 نتج عنه إتالف سيارته اخلاصة.مساء ( 6)الساعة 

 اوز السقف الشهري لقيمة االتصاالت، األمر الذي ترتـب عنـه عـدم مراعـاة      -

بشـأن حتديـد سـقف املكاملـات اهلاتفيـة       م2013لسـنة   (346)نصوص القرار رقم 

 للهاتف احملمول وعدم  اوز السقف احملدد.

وزارة التعلـيم، حيـث   صرف مقابل العمل اإلضايف للموظفني املنتدبني لـديوان   -

مـن بنـد    من بند أتعاب ومكافـآت لغـري العـاملني بـدالـ     س حتميل القيمة خصمـا

 العمل اإلضايف واملكافآت واحملاضرات واحلص  باملخالفة للوائح والقوانني.

ت ماليـة بـدون وجـود ضـوابط حتكـم عمليـة صـرفها اآلمـر الـذي          آصرف مكاف -

الي املكافـآت املصـروفة باملخالفـة حتـى     للمال العام حيث بلغف إمجـ  يعد إهدارـا

 دينار   (108,800) مببلز وقدره م30/6/2017

 (34,000)بقيمـــــة  م18/4/2017املـــــؤرخ يف ( 13/4)مبوجــــب إذن الصـــــرف رقــــم    -

شـــركة  املســـتفيد – مقابـــل صـــيانة كاملـــة ملبنـــى قســـم اجلـــوازات التعليمـــي  

 - :أكسل للمقاوالت العامة واالستثمار تبني بشأنه ما يلــــي

       عــدم وجــود ملضــر جلنــة املشــرتيات أو عــروض للمفاضــلة بــني األســعار

 واملواصفات.

 .عدم إعداد مقايسة فنية لألعمال الظ يستوجب تنفيذها 

   عدم وجود العرض املبدئي ضمن مستندات إذن الصرف 

 .رسالة إجناز العمل صادرة عن مصلحة اجلوازات واجلنسية 

   )تكليـــف مباشـــر مـــن قبـــل وزارة  س تكليـــف شـــركة )أكســـل للمقـــاوالت

 التعليم.

باملخالفــة لقــانون النظــام املــالي للدولــة مــادة   القيــام بــإجراء مــدفوعات مقــدمـا -

حلكـم   بعـدم إجـراء أي مـدفوعات مـا ي يكـن تنفيـذاـ       والظ تـن  صـراحةـ  ( 21)

ــادة     ــن  املـ ــة لـ ــد وباملخالفـ ــرط عقـ ــانون أو لشـ ــن الئ( 99)القـ ــة  مـ ــة امليزانيـ حـ

 .نواحلسابات واملخاز
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عـدم توسـيط حسـاب املخـازن يف عمليـات اإلثبـات واالسـتالم والصـرف لــبعض          -

ــواد    ــوص املـ ــة لنصـ ــرتيات باملخالفـ ــة  ( 259، 247، 243)املشـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

 واحلسابات واملخازن.

مقابـــل توريـــد عـــدد  م14/6/2017يف  املـــؤرخ( 19/9)مبوجـــب إذن الصـــرف رقـــم   -

ــار، املســـتفيدألـــف ( 23,000)جهـــاز مـــاي فـــاي بقيمـــة  ( 20) ــا  دينـ شـــركة ليبيـ

لالتصــاالت والتقنيــة وعنــد االطــالع علــى مرفقــات إذن الصــرف تــبني عــدم         

 (99)وجــود مــا يفيــد اســتالم املخــازن لتلــك االجهــزة باملخالفــة لنصــوص املــادة  

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  

وص املـادة  حتميل السنة املالية مبا ال خيصمها من مصـروفات باملخالفـة لنصـ    -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.   (13)

من بند املرتبات األساسـية باملخالفـة حيـث     حتميل بدل إجازة املوظفني خصمـا -

صـرف مقابـل بـدل     م21/6/2017املـؤرخ يف   (142/6)س مبوجب إذن صـرف رقـم   

دينـــار س حتميـــل القيمـــة علـــى  (102,945)موظـــف بقيمـــة ( 20)إجـــازة لعـــدد 

 تبات األساسية.املر

عـدة قـرارات تقضـي بصـرف عهـد ماليـة        يومـا( 88)أصدر السيد/الوزير خالل  -

ألــف دينــار، ملــدير مكتبــه وأمــني الســر، حيــث تضــمن قــراره رقــم   ( 195)بقيمــة 

دينـار للصـرف منهـا    ( 170,000)صرف عهدة مالية بقيمـة   م2017لسنة ( 896)

 على إحدى الزيارات.

ــر مــن عهــدة     - ــزام بتســوية    القيــام بصــرف أكث ــذات املوظــف دون االلت ــة ل مالي

مــــن الئحــــة امليزانيــــة ( 188)لــــن  املــــادة  العهــــد املاليــــة الســــابقة باملخالفـــــة

 واحلسابات واملخازن.

القيــام بصــرف عهــد ماليــة ملــوظفني ال تتــوفر بهــم الشــروط الالزمــة لصــرف     -

 دينـار لـييب، س صـرفه ألشـخاص    ( 195,000)واستالم العهد حيث أن ما قيمته 

ــؤون     ــم شـ ــاتهم الوظيفيـــة غـــري موجـــودة بقسـ ــوان الـــوزارة وملفـ ال يتبعـــون ديـ

 العاملني.

بشأن آليـة تنفيـذ الرتتيبـات املاليـة للعـام       م2017لسنة  (1)خمالفة املنشور رقم  -

، حيث جـاء يف النقطـة الرابعـة منـه )ضـوابط الصـرف مـن السـلف         م2017املالي 

ال  ــوز أن  ــاوز قيمــة العهــدة ( 2)والعهــد املؤقتــة واملســتدمية( الفقــرة رقــم 

يف املــرة الواحــدة ويف احلــاالت الــظ تقتضــي أن تزيــد   ( 1000)مبلــز ألــف دينــار  

 القيمة عن ذلك فإنه  ب احلصول على موافقة وكيل وزارة املالية.

التأخر يف تسوية العديد من العهد املاليـة املصـروفة منـذ سـنوات سـابقة والـظ        -

 .ي يتم إقفاهلا حتى تارخيه
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ــة       - ــة املنتهي ــتم الــاذ   م(2016م/ 2015)وجــود صــكوك صــادرة بالســنة املالي ي ي

اإلجــراءات الالزمــة حياهلــا بتجاوزهــا الفــرتة القانونيــة املســمون بهــا باملخالفــة   

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 118)لنصوص املادة 

ــاـ   - عـــن  تكليـــف شـــركات بتنفيـــذ مشـــاريع لتلـــف طبيعتهـــا اخـــتالف جوهريـ

طبيعة النشاط املـرخ  هلـا مبزاولتـه، حيـث س تكليـف شـركة نسـر لتقنيـة         

دينــار  (3,930,733)املعلومــات، لتوريــد ســبورات بيضــاء وبقيمــة إمجاليــة بلغــف 

 من الئحة العقود اإلدارية. (15)لن  املادة  لييب، باملخالفـة

تعاقـــد الفقـــرة )ب( مـــن الئحـــة العقـــود اإلداريـــة بشـــأن ال ( 18)خمالفـــة املـــادة  -

املباشر من حيـث عـدم إعـداد التقـارير الـظ توضـح مـدى مناسـبة األسـعار الـظ           

يقــرتن التعاقــد علــى أساســها ومــدى موافقــة املــواد موضــوع التكليــف للشــروط   

 واملواصفات.

 يف التعاقد والتكليف بالوزارة. إتباع أسلوب التكليف املباشر أسلوبـا -

ــدره   - ــز وقـ ــود مبلـ ــار، ( 44,535,305)وجـ ــادات   دينـ ــدة االعتمـ ــواقي أرصـ ــل بـ متثـ

 املستندية ي تقفل هذه االعتمادات وتسوى وفق اآلليات القانونية.

 منظومات التعليم 
رغم ملاوالت الديوان املتكـررة للـوزارة بضـرورة القيـام بتفعيـل العقـود اخلاصـة        

خاصـــة بأعـــداد الطلبـــة واخلـــر ني واعضـــاء هيئـــة       تبأنشـــاء ثالثـــة منظومـــا  

ــات      ــتثمار للمعلومـ ــركة االسـ ــع شـ ــة مـ ــة واملربمـ ــات التعليميـ ــدريس واملؤسسـ التـ

ــة يف ســنة   عقــد علــى  اال ان الــوزارة ي تقــم بــذلك واقتصــر االمــر     م2009والتقني

 -اجتماعات وور  عمل مع الشركة ويعزي ذلك الي: 

ــتقين    - ــذ     افتقــار الــوزارة للكــادر الفــين ال الــذي يســتطيع مواكبــة مراحــل تنفي

ــذه        ــائي هلـ ــتالم النهـ ــى االسـ ــذ حتـ ــة التنفيـ ــن متابعـ ــركة مـ ــع الشـ ــروع مـ املشـ

ــع       ــل مـ ــال العمـ ــة جمـ ــرورا مبراجعـ ــك مـ ــد ذلـ ــة بعـ ــغيل املنظومـ ــاريع وتشـ املشـ

ــرف    ــل طــ ــات كــ ــد التزامــ ــاء   الشــــركة وحتديــ ــوزارة بالوفــ ــدرة الــ ــدى قــ ومــ

 .بالتزاماتها  اهها

عمـل لـذي الـوزارة للقيـام بالوفـاء بالتزاماتهـا        عدم وجـود رؤيـة واضـحة وآليـة     -

ــات        ــات والبيانـــ ــة باملعلومـــ ــذه املنظومـــ ــة هـــ ــث تغديـــ ــن حيـــ ــد مـــ ــاه العقـــ ا ـــ

واالحصــائيات واالرقــام، حيــث لــوحظ لــبط الــوزارة يف ذلــك ولعــل فشــلها يف   

القيــام بتســـليم الكتـــاب املدرســي بـــالرقم الـــوطين وفــق شـــرط الـــديوان مبـــنح    

وكـــان هـــذا   م2018-2017اعتـــه وتوريـــده للســـنة   املوافقـــة علـــى التعاقـــد لطب  

ــداد الطلبــــة واملؤسســــات         ــة املنظومــــة اخلاصــــة بأعــ ــراء كفيــــل بتغذيــ االجــ

 -التعليمية، وترتب عن عدم القيام بذلك: 
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   التوريــد العشــوائي والغــري مــبين علــى احتيــاج حقيقــي للكتــاب املدرســي مــن

ــة وامنــا مــبين علــ       ــاج خــالل اعــداد واحصــائيات فعليــة بأعــداد الطلب ى احتي

بناء على تقارير املخازن الفرعيـة مبصـلحة التقنيـات.     إعدادهتقديري يتم 

حيــث لــوحظ املبالغــة يف الكميــات الــظ تــتم طباعتهــا وتســتنزف امــوال مــن    

 ةعـاد وإاخلـارج  إس  خمصصات الوزارة ويكون مصري هذه الكميات تهريبهـا 

 الستفادة من فارق الصرف.لتدويرها 

        املبالغة يف ابرام العقود اخلاصـة بتوريـد االثـاث املدرسـي واملكتبـات واملعامـل

وكـــل مـــا يتعلـــق مبســـتلزمات العمليـــة التعليميـــة نتيجـــة عـــدم وجـــود         

منظومة إلكرتونيـة بعدد املدارس ملعرفـة االحتياجـات الفعليـة واحلقيقيـة     

العمليـــة  وما يتم توريـده وتوزيعــه من مواد خمــتلفة خاصــة مبسـتلزمات  

ــاث       ــن االثــ ــبري مــ ــزء كــ ــرب جــ ــك تســ ــن كــــل ذلــ ــب عــ ـــليمية. وترتــ التعـــ

واملستلزمات للقطـاع اخلـاص خاصـة يف ظـل عـدم وجـود منظومـة خمـازن         

   -بالوزارة لتسهيل عملية احلصر واجلرد السنوي ملوجودات املخازن

كنتيجــة لعــدم وجــود منظومــة وال آليــة واضــحة ومعتمــدة مــن قبــل الــوزارة    -

جــات العمليــة التعليميــة الفعليــة واحلقيقيــة، واقتصــارها علــى  لتحديــد احتيا

االعتمـاد علـى مـا يـرد مـن طلبـات للمـدارس مـن خمتلـف منـاطق الدولـة دون            

التأكد من االحتياج الفعلي للمـدارس علـى أرض الواقـع. لـوحظ قيـام بعـض       

املدارس بطلب كميات كبرية مـن مسـتلزمات العمليـة التعليميـة كـل سـنة       

 ...إخل(-سبورة بيضاء-)مقاعد زوجية واملتمثلة يف

 التصحيح االلكرتوني 
 ةد اخلاصـ والعقـ  نفس النهج السابق هلذه السـنة وهـو ابـرام   يف استمرار الوزارة  -

يح االلكرتونــي مــع شــركة الشــاطئ لــنظم املعلومــات والتقنيــة بعــد     حبالتصــ

االنتهاء من اجـراء االمتحانـات وبصـورة شـكلية الغـرض منـه القيـام بالتسـوية         

السـابقة وهـذه    املالية مع الشركة حيث تبني ان االجراء املتبـع طيلـة السـنوات   

ــام الشـــركة بتقـــديم فـــواتري عـــرض للـــوزارة متضـــمنة قيمـــة     ــو قيـ الســـنة هـ

باألعمــال الــظ ســتقوم بهـــا مــن حيــث توريـــد منــاذج االمتحانــات واســـتمارات        

لـدعم الفـين   النجان ـــ وقطع غيار للماسحات والطابعات ومشغالتهما ـــ وبنـود ا 

هـذه  والتشغيـــل والتطوير واالشــــراف الفـين لكامـل املنظومـة ، ويـتم اعتمــــــاد       

ـــل وزيــر التعلــيم دون القيــام بتشــكيل جلنــة فنيــة لدراســتها       الفــواتري مــن قبـــ

ومفاوضة الشركة علـى االسـعار املقدمـة ملمارسـتها وهـو مـا حـدث أيضـا هـذه          

الفقــــرة )ب(  ( 10) نصـف عليـه املـادة رقـم     السنة وبنفس اخلطوات باملخالفة ملـا 

أن تقــــوم جلنــــــة فنيـة متخصصـة     الظ تشرتط من الئحــــة العقـــود االدارية 

التحقـق مـن مطابقـة الشـروط      لغـرض  الفواتري املبدئية(العـــــرض )بدراســــة 

 و أن أسعارها مناسبة .
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يــف أي جلنــة لالســتالم   ي تقــم الــوزارة هــذه الســنة و الســنوات الســابقة بتكل     -

ــى الشــركة         ــف حكــرا عل ــات وامنــا كان ــة االمتحان واالشــراف واملتابعــة لعملي

فقط ، ويقتصر دور ادارة االمتحانات باستالم نتائج االمتحانات فقـط ، كمـا   

بـــإدارة االمتحانـــات للتحقـــق مـــن العـــدد   لـــوحظ عـــدم وجـــود دورة مســـتندية 

قيــام بســداد مســتحقات هــذه الفعلــي والــذى يشــمله الــدعم الفــين والتطــوير لل 

البنـــود يف ظـــل االختالفـــات الواضـــحة يف العـــدد الفعلـــي املســـتعمل علـــى ارض 

مـن الئحـة   ( 86)الواقع مقارنة مبـا ورد بـالعقود املربمـة باملخالفـة لـن  املـادة       

شــركة الشــاطئ بتقــديم فــواتري  العقــود اإلداريــة االمــر الــذى ترتــب عنــه قيــام

ملراجعـة التفصـيلية لبنـود أعماهلـا ومطابقتهـا      لغرض سدادها والظ تبني بعد ا

ملــا يــتم تنفيــذه علــى أرض الواقــع بــالوزارة و مــا هــو موجــود فعليــا مــن أجهــزة     

ومعــدات لــ  املنظومــة والــظ يــتم اســتخدامها وتشــغيليها خــالل الســنوات      

ــركة       ــم الشـ ــال ي تقـ ــري أعمـ ــرفف نظـ ــة صـ ــالز ماليـ ــاك مبـ ــأن هنـ ــابقة بـ السـ

مــوض الــذي يكتنــف هــذه البنــود مــن االســاس     بتنفيــذها أصــال كنتيجــة للغ 

والذي يعد قصـور الـوزارة يف حتديـد جمـال العمـل للشـركة وفصـل االعمـال         

 بالوزارة.الظ تقوم بها الشركة واالعمال املناطة مبوظفي ادارة االمتحانات 

اســـتمرار قصـــور الـــوزارة ممثلـــة يف االدارة العامـــة لالمتحانـــات فيمـــا خيـــ     -

واملتبعة خبصوص استالم االصناف وصـرفها وفـق مـا هـو     االجراءات القانونية 

منصــــوص عليــــه بــــاللوائح املنظمــــة لــــذلك، فعمليــــة تســــليم االصــــناف تــــتم 

ــة الســنوات الســابقة والشــركة املــوردة هــي الــظ تتــوس         كــإجراء شــكلي طيل

القيـــام بالرتكيـــب والتشـــغيل والتســـليم لنفســـها وال تقـــوم االدارة بـــدورها يف  

واالصـــناف املــوردة مبوجـــب الفــاتورة املقدمـــة مـــن    حصــر ومطابقـــة الكميــات  

الشــركة والعقــود املربمــة معهــا باخلصــوص، رغــم تنبيهــات الــديوان املتكــررة    

 باخلصوص.

 املشروع الليبي للتعليم االلكرتوني ووسائط التعلم عن بعد
املتابعــة تــبني للــديوان فشــل الــوزارة يف اعــادة تقيــيم ودراســة املشــروع    مــن خــالل 

ها العديـد مـن اللجـان للتقيـيم ودراسـة امكانيـة االسـتفادة مـن بـواقي          رغم تشـكيل 

االعتماد لتنفيذ املشـروع ودراسـة الواقـع ومـذي تـوفر معطيـات تنفيـذه وركـائزه         

االساسية، اال ان مجيع هذه اللجان فشلف حتى يف االتفاق علـى راي موحـد ا ـاه    

وان لغـرض املراجعـة   املشروع و لي ذلـك مـن خـالل التعـديل الثالـث احملـال للـدي       

 -: التالي واملصادقة والذي تركز يف

   تصــميم وإدخــال ملتــوى الكتــب املصــدرية وحتويلــها إس تفاعليــة للصــف

 .دوالر (163,938)األول ابتدائي بقيمة 

      تــوطني التقنيــة بتــدريب عــدد مــن الفنــيني علــى دورات تقنيــة يف كــل مــا

تفاعليـــة بقيمـــة يتعلـــق بتصـــميم الكتـــب املصـــدرية وحتويلـــها إس صـــيغة 

 متدرب. 35دوالر لعدد ( 600,000)
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  دوالر (39,831,635)توريد أجهزة لوحيه بقيمة. 

ومن خالل دراسة وفح  مسودة االمر التعديلي املـذكور واملناقشـات الـظ متـف     

 -االتي:  مع اللجنة املشكلة بالوزارة لوضع اخلطة املستقبلية للمشروع تبني

 دم كمرحلــة اوس القيمــة املقــملــه يف املقــرتن اســتنفدت الــوزارة املشــروع بأك

املتبقية من العقد األصلي وتعديالته" وبهذا تكون الشركة قـد أنهـف عقـدها    

ــة         ــق اخلطـ ــروع وفـ ــل املشـ ــاقي مراحـ ــذ بـ ــتكمال تنفيـ ــة باسـ ــري ملزمـ ــي غـ وهـ

املستقبلية الظ وضعتها اللجنة العلميـة بـالوزارة ويسـتلزم تنفيـذها الـدخول      

ــراءات  ــات وإجـــ ــوفر     يف مفاوضـــ ــذا يتطلـــــب تـــ ــع الشـــــركة وهـــ ــة مـــ تعاقديـــ

خمصصــات ماليــة للمشــروع وهــذا قــد ال يتــأتى يف ظــل الوضــع املــالي للدولــة 

 .حاليـا

مبوجــب املرحلــة األوس للمشــروع س تكليــف الشــركة بتوريــد أجهــزة لوحيــه   -

(Tablets     والذي س استحداثه يف وثيقة تفصيل األعمـال الـظ وقعـف يف سـنة )

ــ م2014 ــتقبلية   وأكــــدت اللجنــ ــل املســ ــة العمــ ــود خطــ ــه يف بنــ ة العلميــــة عليــ

عـروض للـوزارة    (3)للمشروع وآلية تنفيذه وألزمف الشركة املنفذة بتقـديم  

للرتســية وســيتم علــى أساســها حتديــد عــدد األجهــزة وتكلفــة اجلهــاز الواحــد      

الحقــا وهــذه الطريقــة تتعــارض وأســاليب التعاقــد املنصــوص عليهــا بالئحــة      

لــظ تعتـــرب اســاس يف أي إجـــراء تعاقــدي وذلـــك مــن حيـــث     العقــود اإلداريـــة وا 

 اآلتي:

      ــراء ــى إجـ ــوزارة علـ ــار دور الـ ــروض واقتصـ ــام الشـــركة باســـتجالب العـ قيـ

الرتسية يتعـارض وأحكـام الئحـة العقـود اإلداريـة ومـن جانـب أخـر  عـل          

 العروض ملل شك عروض "صورية".

          ــذ مثــل هــذه األعمــ ال عــدم اختصــاص الشــركة املتعاقــد معهــا علــى تنفي

وذلــك وفــق اإلذن املــرخ  هلــا مبزاولتــه داخــل ليبيــا كمــا أن التعاقــد علــى 

ــب أن يكــون مباشــرة مــن شــركات مصــنعة او         ــدات يتطل مثــل هــذه التوري

 وكاـلء معتمدين للحصول على مزايا خدمات ما بعد البيع  

اخلـاص بتنفيـذ املرحلـة    ( 3)لوحظ القصـور الواضـح يف صـياغة التعـديل رقـم       -

 -األوس من حيث عدم تضمينه االشرتاطات اجلوهرية والظ منها: 

        شــروط دفــع أعمــال كــل بنــد مــن بنــود املرحلــة بشــكل تفصــيلي وربطهــا

 بتقديم خمرجات يتم االستفادة منها.

       ــم ــد رقـ ــذ البنـ ــأن تنفيـ ــركة بشـ ــاه الشـ ــوزارة ا ـ ــؤولية الـ ــد مسـ  (1)حتديـ

ــوي    ــه للصــف     اخلــاص بتصــميم وإدخــال ملت الكتــب املدرســية إس تفاعلي

 األول ابتدائي.

ملــورين س التفــاوض عليهــا مــع الشــركة املنفــذة  (3)تضــمني التعــديل رقــم  -

األول خيـــ  التـــزام الطـــرفني بعـــدم رفـــع دعـــاوى ملتملـــه بشـــأن االتفاقيـــة  
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واحملـــور الثـــاني خيـــ  تســـويه مســـتحقات الشـــركة عـــن أعمـــال نفـــذت مـــن 

ومــا قبلــها وبــالنظر إس موضــوع احملــورين والــذي ي     2014الشــركة يف ســنة  

ــ( 3)يـــتم فصـــلهما عـــن التعـــديل رقـــم   رتض ان تكـــون مبوجـــب والـــظ مـــن املفـ

ملضر اتفاق بـني الطـرفني يـتم مـن خاللـه تسـوية مسـتحقات الشـركة مـن          

مرتتبـة علـى الشـركة مبوجـب      ةقبل إدارة املشروع وإجراء أي خصـميات ماليـ  

 .العقد األصلي وتعديالته

ان اهلـــدف االساســـي مـــن تأســـيس املشـــروع اللـــييب للتعلـــيم اإللكرتونـــي    رغـــم -

عــن بعـد الــذي س اعتمـاده بقــرار صـادر مــن جملـس الــوزراء      ووسـائط التعلـيم  

اال ان كل هذه االجراءات ال تصـب يف هـذا اال ـاه     هو توطني املشروع بالداخل

تبينـف عنـد   مـواطن اخللـل الـظ     معاجلـة علـى   يؤكد عجر الوزارة األمر الذى

تنفيذ املشروع يف السابق وبتعديالتـه املتالحقـة ويتضـح ان اهلـدف يف االسـاس      

ــه         ــاره تركــة مورثــة وحلحلت ــأي شــكل باعتب يكمــن يف الــتخل  مــن العقــد ب

حتتاج لكوادر وخمتصني يف هـذا اجملـال وهـو مـا تفتقـده الـوزارة حاليـا خاصـة         

روف الــظ متــر بهــا يف ظــل تلــويح الشــركة بــاللجوء للقضــاء واســتغالهلا للظــ 

ــظ         ــات الـ ــم ان االخفاقـ ــة، رغـ ــي للدولـ ــام املؤسسـ ــال النظـ ــدم اكتمـ ــبالد وعـ الـ

مليـون دوالر دون وجـود    17اسـتنزفف اكثـر مـن     والـظ صاحبف تنفيـذ املشـروع   

ــا للشـــركة والـــظ   علـــى  مـــا يقابلـــها ارض الواقـــع ترجـــع يف جـــزء كـــبري منهـ

ــا بيـــف اخلـــربة والـــظ تســـ   تطيع تقـــديم رؤيـــة اســـتعانف بهـــا الدولـــة باعتبارهـ

علـى   واضحة لتنفيـذه بعـد دراسـة الواقـع والتأكـد مـن وجـود ركـائز تنفيـذه         

التعـديالت يف كافـة   علـى   ارض الواقع وهو ماي حيدث بل اعتمدت الشـركة 

بنود املشروع بعد صرف قيمها املالية والذي يعطي مؤشـر ان غـرض الشـركة    

 .أي اهداف أو حتقيقخرجات املالربح املادي فقط بغض النظر عن 

 املشروع الوطني للحاسوب
 املالحظـــات واملخالفــــات الــــظ تكشـــــفف مـــن خــــالل فحــــ  ودراســـــة املســــتندات  

 اخلاصة باملشروع الوطين للحاسوب:  

هناك فارق كبري عند مقارنة )التنفيذ بالصرف( اخلـاص بشـركة جـيرتونكس    

مـن جممـل أعمـال    %( 22.4ميدل ايسف )شركة منفذة( حيث نفذت مـا نسـبته )  

إي دينــار ( 29,188,320)دينــار مــن أصــل  ( 26,119,245)العقــد وصــرف هلــا قيمــة   

 من قيمة العقد ومن ثم قامف املصلحة بسحب العمل.%( 89)نسبة 

قامــف إدارة التقنيــات التابعــة ملصــلحة املرافــق التعليميــة عــن طريــق الفنــيني     -

ــف مو     ــظ كانـ ــب الـ ــال الرتكيـ ــتكمال أعمـ ــا باسـ ــاملني بهـ ــركة  العـ ــة لشـ كلـ

جيرتونكس ميدل ايسف بعـد أن س سـحب املشـروع منهـا بعـد سـتة سـنوات مـن         

 ابرامها للعقد لعدم التزامها بالتنفيذ.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

671 

 

ــر املتوســـط       - ــة وشـــركة البحـ ــر العامليـ ــة ملفـــي شـــركة نسـ مـــن خـــالل دراسـ

ــوارق     ــود فــ ــوحظ وجــ ــروع الــــوطين للحاســــوب( لــ ــذة للمشــ )الشــــركات املنفــ

املطلوبــة بالعقــد مــن أجهــزة واثــاث معمــل   )بالزيــادة والنقصــان( بــني الكميــات 

 حاسوب وبني ما س توريده فعليـا ولزينه يف خمازن املصلحة.  

عدم قيام مصلحة املرافـق التعليميـة مبتابعـة وتقيـيم تنفيـذ املشـروع الـوطين         -

للحاسوب أواـل بـأول بـالرغم مـن إبرامهـا لعقـود إشـراف مـع مكاتـب استشـارية          

املنفـــذة، وهـــذا يتضـــح مـــن خـــالل عقـــد   خمتصـــة لإلشـــراف علـــى الشـــركات

ــدل      ــيرتونكس ميـ ــركة جـ ــد شـ ــرفة( وعقـ ــدون )الشـــركة املشـ شـــركة املتحـ

ايســف )الشــركة املنفــذة( الــظ س ابــرام عقــد معهــا الســترياد وتركيــب عــدد      

وي تقـــم برتكيـــب مـــا أوكـــل  م(2006)معمـــل حاســـوب يف نهايـــة ســـنة  (730)

أي بعــد ســتة ســنوات م( 2012)اليهــا مــن معامــل إس ان س ســحب املشــروع منهــا 

 من ابرامها للعقد.

قامــف مصــلحة املرافــق التعليميــة بســحب العقــود الــظ ابرمتهــا مــع كــاـل مــن    -

شــركظ مفلــح واملتحــدون )شــركات مشــرفة علــى التنفيــذ املشــروع الــوطين    

ــراف علـــى        ــديهما باإلشـ ــذ عقـ ــا بتنفيـ ــا وتأخرهمـ ــدم التزامهمـ ــوب( لعـ للحاسـ

لبحــر املتوســط وس تكليــف بــداـل منهمــا  ميــدل ايســف وا شــركظ جــيرتونكس

كــاـل مــن شــركظ املنهــل واألمــان اللتزامهمــا وانهائهمــا لعقــديهما املــربم مــع   

املصـــلحة لإلشـــراف علـــى تنفيـــذ شـــركظ األداء للشـــبكات وبيـــف الشـــمس.        

وطلبف تفويض مالي جديد من مصرف ليبيا املركزي بداـل مـن اسـتكمال مـا    

ادة مــن القيمــة املاليــة املتبقيــة مــن عقــود   تبقــى مــن أعمــال األشــراف باالســتف  

مـن  ( 10)رقـم   الشركات الظ س ايقافهما عن العمل وهذا ما نصف عليـه املـادة  

هذه العقود. األمر الذي أدى إس رفـض مصـرف ليبيـا املركـزي مـنح تفـويض       

مــالي جديــد لشــركظ املنهــل واألمــان وبالتــالي توقفــف أعمــال األشــرف علــى    

 ايسف والبحر املتوسط. ميدل شركظ جيرتونكس

من خالل الزيارات امليدانية لعينات عشوائية من املـدارس الواقعـة داخـل نطـاق      -

أن )املشـروع الـوطين    أبـو سـليم( تـبني   -حـي األنـدلس  -بلدية )طـرابلس املركـز  

   %(.63.5)للحاسوب( يعمل حاليـا بنسبة تقدر حبوالي 

دارس عـن طريـق فنـيني    عملية الصيانة الدورية تـتم بـاجملهودات الذاتيـة للمـ     -

متطــوعني مــن خــارج قطــاع التعلــيم أو بتجميــع مبــالز ماليــة مــن املدرســني          

ــب فنيــي حاســوب وشــبكات، أو بتخصــي  جــزء مــن عائــدات اســتثمارات          جلل

مالعب املدارس وأبراج تقوية االشـارة )شـبكة ليبيانـا للـهاتف احملمـول( أو عـن       

 درة.طريق مشريف املعامل املؤهلني فنيـا يف حاالت نا

هنــاك بعــض مكونــات املعامــل املدرجــة بــالعقود ي تصــل للمــدارس علــى ســبيل  -

  -املثال ال احلصر: 
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  أوالد )أبـــو ســــليم( ي تســـتلم املكيفــــات    –النجـــار الثانويــــة  علــــى  مدرســـة

 والستائر مع املعامل

    ــات )طــرابلس املركــز( ي تســتلم جهــاز    -مدرســة علــى ســيالة الثانويــة بن

 امل.العرض )داتا شو( مع املع

          ــدلس( ي تســتلم جهــاز ــيم األساســي )حــي األن مدرســة فــتح الفتــون للتعل

 ( مع املعامل.Delinkالعرض )داتا شو( وموزع الشبكة الالسلكي )

ــي للمعامــل الــظ س تركيبهــا حتــى اآلن        - ال وجــود حلصــر دقيــق للعــدد الفعل

ــل     ــن أصـ ــوب مـ ــوطين للحاسـ ــروع الـ ــة مبشـ ــن   ( 4730)اخلاصـ ــان مـ ــاـل كـ معمـ

 يتم تركيبها مبختلف املناطق.املفرتض أن 

والرتكيـــب  خمالفـــات كـــبرية مـــن قبـــل الشـــركات املنفـــذة يف اليـــة التنفيـــذ  -

 والصيانة والضمان واجلودة.

ي يــتم توظيــف واســتعمال جهــاز املعلــم بالعديــد مــن املــدارس حيــث كــان مــن   -

ــة      ــة تفاعليـ ــاعلي خللـــق بيئـ ــابي التفـ ــم الرقـ ــامج املعلـ ــوفر برنـ املفـــرتض أن يتـ

  املعلم والطالب.للتعليم بني

 مركز املناهج والبحوث الرتبوية 
( 165)اغفال القيام مبسك سجل الضمانات املالية باملخالفة ألحكـام املـادة رقـم     -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  

اغفــال القيــام مبســك ســجل لألصــول الثابتــة ممــا يــؤدى اس صــعوبة متابعــة        -

 ضافات واالستبعاد بهذه االصول.  حركة هذه االصول فيما يتعلق باإل

ضـعف مكتــب املراجعــة الداخليــة يف اداء دوره يف حتقيـق الرقابــة الفعالــة علــى    -

اموال املركز من حيـث عـدم القيـام بـأجراء اجلـرد املفـاجئ للخزينـة واملخـازن         

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  ( 293)باملخالفة ألحكام املادة رقم 

ملتابعــة حســاب الودائــع واالمانــات باملخالفــة ألحكــام املــادة    عــدم امســاك ســجل  -

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن فضــاـل عــن عــدم اجــراء       (163)رقــم 

 التسوية الشهرية حلساب الودائع واالمانات. .

خمالفــة ادارة املركــز لقــرار اجمللــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين رقــم     -

ــنة ( 292) ــه   م، 2016لسـ ــا قيمتـ ــحب مـ ــأن سـ ــة   %( 30)بشـ ــة اخلاصـ ــن القيمـ مـ

دينــــار لتغطيــــة ( 900,000)بإنشــــاء خمــــازن الكتــــاب املدرســــي مببلــــز وقــــدره  

كامـل ربـوع ليبيـا    علـى   تكاليف عملية نقل ومناولة الكتاب املدرسـي وتوزيعـه  

 وترجيعها يف أقرب وقف ممكن.م 2017 – 2016للعام الدراسي 
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 طباعة الكتاب املدرسي

مــن خــالل فحــ  ومراجعــة ومتابعــة اجــراءات طباعــة وتوريــد الكتــاب املدرســي      

   -تبني االتي:  م2018-2017للسنة 

ــود         - ــدم وجـ ــل عـ ــاب يف ظـ ــن الكتـ ــة مـ ــات املطلوبـ ــد الكميـ ــز بتحديـ ــوم املركـ يقـ

ــع        ــذ يف مجي ــي ألعــداد الطــالب والتالمي احصــائية دقيقــة تعكــس العــدد الفعل

حتديــد علــى  اخلــاص ويعتمــد املركــز املراحــل بــالتعليم االساســي والثــانوي و 

الكميـات مـن خــالل ارقـام تقديريــة تقريبيـة ترجـع لتقــارير املخـازن الفرعيــة       

مبصـلحة التقنيــات والــظ تســتقي معلوماتهــا مـن خــالل مــدراء املــدارس والــظ   

عليهــا مــع  تــبني انهــا بعيــدة عــن الواقــع ، فمــن خــالل مقارنــة الكميــات املتعاقــد  

ــاهج للطباعــــة و  ــة   شــــركظ املنــ ــة للــــورق والطباعــ ــر والشــــركة العامــ النشــ

ملقارنـــة الكميـــات الـــظ س حتديـــديها   وباالســـتعانة مبنظومـــة الـــرقم الـــوطين 

   -االتي :تبني م 2018 – 2017لسنة وعدد املواليد املستهدفني للموسم الدراسي

     كتـاب مـثال  العـدد،  عدد الكميات للكتب املدرسية غري متناسبة مـن حيـث( 

ــاني  الرياضــيات اجلــزء ا  ــا   250000س طباعــة الول للصــف الث نســخة بينم

 نسـخة  240000مـادة الرياضـيات لـنفس الصـف      التدريبات لـنفس كراسة 

 كراسة التدريبات. متلميذ لن يوزع عليه 10000أي ان هناك 

    الــذين  2011بــالرجوع ملنظومــة الــرقم الــوطين كأســاس لعــدد املواليــد مــن

ــم  ــد  هـ ــف االول إس مواليـ ــذين  2000بالصـ ــمالـ ــانوي    هـ ــث ثـ ــف الثالـ بالصـ

 -لوحظ: 

 الصف الدراسي املواليد

العدد 

التقديري 

حسب 

منظومة 

 الرقم الوطين

إمجالي عدد 

النس  

 للشركتني

عدد 

العناوين 

 للشركتني

النس  لكل  امجالي

صف )الرقم 

عدد ×  الوطين

 العناوين(

 1825029 9 2344500 202781 الصف االول 2011

 1678905 9 2244000 186545 الصف الثاني 2010

 2391662 14 3216000 170833 الصف الثالث 2009

 2371545 15 3289500 158103 الصف الرابع 2008

 3018246 21 4127000 143726 الصف اخلامس 2007

 2608016 19 3270000 137264 الصف السادس 2006

 2056480 16 3533000 128530 الصف السابع 2005

 2005920 16 3080000 125370 الصف الثامن 2004

 1902416 16 3960000 118901 الصف التاسع 2003

 2327283 21 3485000 110823 الصف االول ثانوي 2002

 3163630 30 3238500 112121 الصف الثاني ثانوي 2001

 3409411 31 3338500 109981 الصف الثالث ثانوي 2000
 28958605 220 39132099 1704980 االمجالي 
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  عـدد   بينمـا لـو أخـذنا    نسـخة ( 39,132,099) الظ س طباعتهـا  كان عدد النس

حسـب منظومـة الـرقم الـوطين      العناوين لكل صف وضربناها يف عـدد املواليـد  

 :االتيوبتقسيم الطلبة على أساس تعليم أساسي وثانوي تبني 

 االمجالي التعليم الثانوي التعليم االساسي الصف املدرسي

 13346599 3061099 10285500 النس  لشركة املناهج عدد

 25785500 7049000 18736500 عدد النس  لشركة الورق والطباعة

 39132099 10110099 29022000 إمجالي النس 

 1704080 332027 1372053 الرقم الوطين اعداد املواليد حسب منظومة

 28958605 9100386 19858219 املواليد يف عدد العناوين

 10173494 1009713 9163781 الزيادة يف عدد النس 

 %35.13 11.09 46.14 نسبة الزيادة

 

 ـراف  انسـخة بنسـبة    (10,173,494)نالحظ الزيـادة العدديـة يف عـدد النسـ       -

النســـ  املطبوعـــة للمنـــاطق الناطقـــة  احتســـابهـــذه بـــدون  %(، 35.13)تقـــدر 

ــا بـــدون  االمازيغيـــة،باللغـــة  ــابوأيضـ ــول   احتسـ النســـ  املشـــرتكة بـــني الفصـ

الدراسية ككتـاب املعلـم يف مـادة الكتابـة واالمـالء املشـرتك بـني الصـفوف مـن          

ــدر    ــظ تقـ ــاني والـ ــخة، (175000)االول إس الثـ ــة    نسـ ــب اخلاصـ ــذلك الكتـ وكـ

 نسخة.( 185500)باملعلم ككتاب الثقافة املهنية بكمية تقدر 

 مبوجـب كتـاب املصـادقة    مركـز الـديوان امللزمـة لل   ي يتم التقيد باشـرتاطات  -

ــم  ــؤرخ يف  018 – 19-3117رقـ ــليم      م2017-6-12املـ ــتم تسـ ــا ان يـ ــن اهمهـ ــظ مـ الـ

والقيـــام باحلصـــر الفعلـــي للطـــالب      الكتـــاب املدرســـي وفقـــا للـــرقم الـــوطين    

ــة    ــنة القادمـ ــة للسـ ــات املتبقيـ ــن الكميـ ــتفادة مـ ــذ واالسـ ــي   والتالميـ ــا يفضـ ومبـ

 القادم.للتخفيض من كمية الطباعة للعام الدراسي 

ــام بفــتح اعتمــادات مســتندية   - مــن االســاس   لشــركات غــري متعاقــد معهــا   القي

مســتندية  اعتمــادات القيــام بفــتح  وعــدم وهــي الشــركة االيطاليــة واملصــرية  

بنصـوص العقـد،    للشركات العامة الوطنيـة املتعاقـد معهـا والـذي يعـد اخـالل      

ء عــدد االمـر الــذي ترتــب عليــه حــدوث مشــاكل مــع الشــركات االجنبيــة وبقــا 

اخلمســة أشــهر نتيجــة خــالف حــول التقيــد     حاويــة باملينــاء ملــدة  ــاوزات   47

ضــعف وقصـــور  علــى   يعطــي مؤشـــر  الفنيــة املتفــق عليهـــا وايضــاـ    بالواصــفات 

شركة التفتييف الظ اذنـف بشـحن الكتـاب مـن مينـاء الشـحن بإيطاليـا. االمـر         

 سري العملية التعليمية   على الذي اتر سلبيـا

معاملــة ماليــة بقيمــة  ( 30)عــدد  2017الــديوان خــالل العــام   أحــال املركــز اس -

خضــعف للمراجعــة الالحقــة، وكانــف النتــائج دينــار ( 569,080,172)إمجاليــة 

 -الفح  لتلك املعامالت على النحو التالي: 

  دينار( 1,298,430) دفعة وقيمتها اإلمجالية (1)مصادقة بتحفظ عددها. 
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   ــادقة عــــددها ــا اإلمجاليــــة  ( 29)تعــــذر املصــ ( 567,781,742)دفعــــة وقيمتهــ

 .دينار

 االمر الذي يشري اس عدم استيفاء متطلبات الصرف من قبل املركز.

قصـــور املركـــز يف إحالـــة بعـــض املعـــامالت املاليـــة لطلـــب املصـــادقة الالحقـــة    -

 (2)طبقــا لـن  املـادة     (2015/2016)للعقود الظ إبرامهـا املركـز سـنة     للصرف

والفقـرة السادسـة مـن     م( 2013)لسـنة  ( 19)املعدل لقانون ( 24)رقم  من قانون

مـــن الئحـــة  (92(، )90)مـــن الئحـــة احلســـابات ونصـــي املـــادة  ( 99) نـــ  املـــادة

ــة  ــدد       العقــود اإلداري ــة لع ــامالت املالي ــة املع ــام املركــز بإحال ــث ق ــد ( 31)حي عق

عقــود وعلـــى ســـبيل   (8) يقـــوم املركــز بإحالتهـــا وعـــددها  وبــاقي املعـــامالت ي 

 ملثال:  ا

  مقاولة شركة أفاق الغد للطباعة والنشر.  ( 0801)اعتماد رقم 

  مقاولة شركة أركان العلم للطباعة والنشر.  ( 779)اعتماد رقم 

  مقاولة شركة التعاون للطباعة والدعاية (82)اعتماد رقم.   

ــه أحكــام العقــد وشــروطه         - ــزام الشــركات مبــا نصــف علي قصــور املركــز يف إل

املســتندات والوثــائق الــظ تعــزز تطبيــق هــذه النصــوص والــرد      وإرفــاق كافــة  

املعـدل   م( 2013)لسـنة   (24)من قـانون رقـم    (2)يتوافق مع ن  املادة  عليها مبا

 بشأن تنظيم ديوان احملاسبة وتتمثل هذه النواق  يف اآلتي:   (19)لقانون 

   .تقديم شهائد التفتييف معتمدة من الطرف األول 

  األصلية املعتمدة من املصرف.  تقديم قوائم احلساب 

   التــــأمني البحـــري علــــى التوريـــدات الصــــادرة مـــن أحــــدي    وثـــائق تقـــديم 

   .شركات التأمني احمللية

   .)تقديم وثائق التأمني عن األعمال املنجزة )التوريدات 

   .تقديم الربنامج الزمين للتوريد معتمد من الطرف األول 

   .مربرات التأخري يف إحالة املعامالت املالية عقب الصرف مباشرة 

      املتبقيـة مـن قـيم العقـود      %( 15)أذونات الصـرف األصـلية املتعلقـة بنسـبة

 بشأن الرقابة املصاحبة.   م( 2015)لسنة ( 23)املربمة طبقـا لقرار رقم 

   حركــــة التأمينــــات النقديــــة لالعتمــــاد احمللــــي واخلــــارجي معتمــــد مــــن

 ف.  املصر

   .شهائد الضرائب مستحدثة اإلصدار 

   .استكمال تعبئة كافة البيانات ألذونات الصرف 

  م(. 2015)لسنة ( 39)ملضر اللجنة الفنية املكلفة حسب القرار رقم   

   .ملضر اللجنة الفنية املكلفة باالستالم النهائي 

   .قرارات تشكيل اللجان االستالم وتفتييف 
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 ات بأذونـات الصـرف وإحالتهـا    يهـار اخلصـم  بناء على ما س تقدميه عدم إظ

   بالقيمة احلقيقة من مستحقات املقاول حلساب املركز.

 %(50)شروع املركز يف أعفاء الشركات املتأخرة يف تنفيـذ التوريـدات بنسـبة     -

ــام العقــود          ـــا لنصــوص أحك  مــن قيمــة الغرامــة لكــل شــركة ممــا يعــد خمالف

 وبناء  على ما عرضه مـدير عـام املركـز   واللوائح املنظمة للتعاقد يف هذا الشأن 

املعتمـدة   لطلب املوافقة من الـديوان علـى إجـراءات االعفـاء    م 22/3/2017بتاري  

   .من وزير التعليم

 تراخــي املصــلحة يف تطبيــق نصــوص التعاقــد بشــأن إلــزام الشــركات املتعاقــد     -

معهــا بالتنفيــذ وتطبيــق اإلجــراءات يف حالــة عــدم التنفيــذ ممــا كــان ســبب يف    

 (1006)ميــد مبــالز حبســاب االعتمــادات دون االســتفادة منهــا االعتمــاد رقــم   

 املفتون باسم شركة السبق قصور املصلحة.  

 مصلحة املرافق التعليمية 
ــد   ــود توريـ ــة عقـ ــدد  مـــن خـــالل متابعـ ــاء   (1500)عـ ــوم )أحيـ ــل علـ ــاء  –معمـ  –فيزيـ

كة ملليــة، شــر (13))ســابقـا( بإبرامهــا مــع عــدد  كيميــاء( باملؤسســات التعليميــة

 املالحظات التالية:   مليون دينار( تبينف 75بقيمة إمجالية قدرها )

عــن أعمــال اللجنــة املشــكلة بقــرار مصــلحة الوســائل التعليميــة رقــم      مالحظــات

العلـــوم باملؤسســـات  بشـــأن متابعـــة توزيـــع وتركيـــب معامـــل م 2008لســـنة  (121)

   -التعليمية: 

املـذكورة، يف   االبتدائيـة والنهائيـة للمعامـل   قيام اللجنـة بأعمـال االسـتالمات     -

 حني أن القرار املذكور ي يشر صراحة إس تكليف اللجنة بذلك.  

 مــا يتعلــق  عــدم وجــود تقريــر نهــائي عــن نتــائج أعمــال اللجنــة يــبني كــايف          -

 مبتابعة توزيع وتركيب املعامل.  

ــة      - ــة التجميعيـ ــتالم النهائيـ ــر االسـ ــا ورد مبحاضـ ــني مـ ــارض بـ ــود تعـ ــل  وجـ لكـ

وبنــاء عليهــا س إنهــاء   ركة والــظ تــبني مــن خالهلــا عــدم وجــود مالحظــات   شــ

الشــــركات، وبــــني مــــا ورد مبحاضــــر   اإلجــــراءات واملســــتحقات املاليــــة لتلــــك 

لكـل مدرسـة علـى حـدا، والـظ تـبني مـن خالهلـا          االستالم النهائيـة التفصـيلية  

املـوردة   وجود العديد من املالحظات الظ تتمثل يف وجود نـواق  ببنـود املعامـل   

وعــدم مطابقــة بعــض البنــود املــوردة للمواصــفات الفنيــة، اإلمــر الــذي يعكــس     

حقيقيــة عــن  عــدم صــحة أو دقــة البيانــات عمــا س اســتالمه وال يعطــي نتــائج   

 التنفيذ على أرض املواقع.  

التابعـة   تبني من خالل مناذج االستبيانات املقدمـة مـن قبـل املنـاطق التعليميـة      -

ك من واقع املراسالت املقدمة من مـدراء بعـض املـدارس    لوزارة التعليم و كذل

ي تســتلم أيــة  بــأن العديــد مــن املؤسســات التعليميــة مبختــــــــــلف مــدن الدولــة 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

677 

 

اسـتالم بعضـها فإنهـا إمـا      معامل مدرسـية منـذ فـرتات زمنيـة طويلـة ، و أن س     

ــد ،   ــا بعـ ــتم تركيبهـ ــة أو ي يـ ــة     ناقصـ ــف التنفيذيـ ــع املواقـ ــارض مـ ــذا يتعـ و هـ

ــع و     الت ــة توزيـ ــأن عمليـ ــا بـ ــذة و الـــظ ورد بهـ ــم الشـــركات املنفـ ــة ملعظـ جميعيـ

بالكامـــل جلميـــع املـــدارس املدرجـــة بالكشـــوفات      تركيـــب املعامـــل قـــد متـــف   

 املعتمدة من قبل مصلحة املرافق التعليمية . 

القصـــور يف تنفيـــذ بنـــد التـــدريب حســـب املســـتهدف واملـــدرج بـــالعقود املربمـــة     -

ــة ــد ب  نتيجـ ــتكمال توريـ ــدم اسـ ــاض   عـ ــواد واألمحـ ــة يف املـ ــود واملتمثلـ عـــض البنـ

 احملاليل الكيميائية واألجهزة.  و

القصور يف إعداد املواصفات اجليدة للمعامل املوردة حيث تـبني أنهـا ذات جـودة     -

صـــغرية ال  متدنيـــة مقارنـــة باألســـعار العامليـــة املتعاقـــد عليهـــا، وذات مقاســـات 

، باإلضــافة إس عــدم   تتناســب مــع املســاحات اخلاصــة بغــرف معامــل املــدارس      

مبصـادر   مطابقتها للمواصفات الفنيـة مـن حيـث عـدم تزويـد طـاوالت املعامـل       

املياه وأحواض الصرف )عـدا طاولـة مشـرف املعمـل(، وكـذلك عـدم مقاومتهـا        

 للمحاليل واألمحاض الكيميائية واحلريق.  

حيــث  ضــعف بعــض الشــركات املنفــذة املتعاقــد معهــا مــن الناحيــة الفنيــة مــن   -

ام مبدة التوريد والرتكيب احملددة بالعقود املربمة، كمـا أن اختصـاص   االلتز

املدرســية، وعلــى  بعــض الشــركات ال يتوافــق مــع جمــال عقــود توريــد املعامــل  

يف جمـال   أساسـاـ سبيل املثال شـركة الـبريق للخـدمات النفطيـة واملتخصصـة      

 صناعة النفط.  

 82)عــدم االســتفادة مــن بعــض املعامــل الــظ س تركيبهــا )ومــن ضــمنها عــدد      -

الـظ مـن أجلـها     والظ نفذت كمرحلة ثانية(، وعدم حتقيـق الوظيفـة   (معمل

الشـــركات   س التعاقـــد نتيجـــة النـــواق  يف بنـــود املعامـــل املـــوردة مـــن قبـــل       

 وكذلك األعمال األخرى ذات العالقة بالرتكيبات.  

 واملستلزمات املدرسيةتوريدات األثاث 

 و هيــزات مدرســية  أثــاثبطــرن مناقصــة عامــة جديــدة لتوريــد     الــوزارة قامــف

واملقــدرة بــأكثر  ومتــف الرتســية بشــأنها دون معاجلــة العقــود الســابقة للمــدارس

ــار   45مــن  ــا ســابقـا خبصــوص نفــس       مليــون دين وتقيــيم الشــركات املتعاقــد معه

ميــل الشــركات الســابقة  وزارة يف حتحقــوق الــ ضــياعإس  ادياالمــر الــذي  البنــود

يف عـــدم تنفيـــد العقـــود اجلديـــدة  باإلضـــافة اس املخـــاطرة احملتملـــة ،ملســـؤولياتها

يف ظــل  تلــك الشــركاتل يف حالـة اســناد األعمــال  الســابقة قودعبــال ثأسـوـة ملــا حــد 

بعــدم التعامــل معهــا هــذه الشـركات   ي اجــراءات حيــالعـدم قيــام الــوزارة بالـاذ أ  

والبـدء برفـع    املربمـة معهـا   بـالعقود  سابقـا او الظ تالعبف بالتزاماتها لعدم إيفائها

الدولـة مـع حظـر التعامـل مسـتقباـل مـع        لضـمان اسـرتجاع حقـوق    القضـايا ضـدها  

مــن خــالل منظومــة الــرقم الــوطين لتفــادي عــدم امــتالكهم لشــركات     مالكيهــا

 أخرى . مسجلة مبسميات



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

678 

 

بتوريــد مســتلزمات   لعطــاء اخلــاصل ومــن خــالل مراجعــة اإلجــراءات التعاقديــة   

إجراءاتـه مبوجـب قـرار وزيــر     اعتمـاد  والـذي س  م( 2018 –م 2017)مدرسـية للعـام   

 تبينــف مجلــة مــن املالحظــات والتجـــاوزات     م( 2017)لســنة   (1197)التعلــيم رقــم   

 والظ من أهمها ما يلي:  

عدم بيان األسـس الـظ وضـعف عليهـا التقـديرات املبدئيـة للعطـاء الـظ أحيلـف           -

ــادة     ــة للمـ ــة باملخالفـ ــاء لغـــرض املقارنـ ــة العطـ ــود  ( 14)للجنـ ــة العقـ مـــن الئحـ

 اإلدارية.  

قيـــام جلنـــة العطـــاء بتحويـــل املناقصـــة العامـــة إس ممارســـة بـــني الشـــركات    -

ن املشــكلة هلــذا الغــرض دون  املقبولــة قانونيـــا وماليـــا وفنيـــا وفــق تقــارير اللجــا   

مـن الئحـة العقـود اإلداريـة والـظ تقتضـي       ( 22)بـالفقرة )ب( مـن املـادة     التقيد

املسبقة من الوزير، س القيـام بالرتسـية علـى بعـض الشـركات       أن يتم املوافقة

 بشكل أقرب للتكليف املباشر.  

عـــدم قيــــام جلنــــة العطــــاءات بإصــــدار قـــرار مســــبب عــــن العطــــاءات الــــظ س    -

 من الئحة العقود اإلدارية.   (54)وفق ما تتطلبه املادة  تبعادهااس

عـــدم التـــزام جلنـــة العطـــاءات بالرتســـية علـــى أقـــل ســـعر يف اجلولـــة النهائيـــة   -

للممارسة حيث تبني أن جلنة العطاءات قامف برفع سعر أربعـة بنـود وبزيـادة    

ــار ( 1,428,000) بلغـــف ــة للب  دينـ ــة اإلمجاليـــة جلـــوالت املمارسـ ــن القيمـ ــود عـ نـ

 من الئحة العقود اإلدارية.   (65) األربعة باملخالفة للمادة

 08/08/2017-07) ملضــر االجتمــاع الرابــع واخلــامس للجنــة الفنيــة املــؤرخ يف   -

أغلـــب العـــروض ي تتضـــمن  املشـــكلة مـــن جلنـــة العطـــاءات خلصـــف إس أن م( 

ا عرضـا فنيـا حسب شروط العطاء وخلو العطاءات مـن العينـات املقـرتن تقـدميه    

مــع العــروض علــى خــالف مــا س إحالتــه بكشــف العــروض املســتبعدة مــن قبــل  

 اللجنة الفنية للعطاء والظ عددها شركتان فقط.  

( 3)األسس واملعايري املستند عليها مـن قبـل جلنـة العطـاءات يف ملضـرها رقـم        -

مــــن  للرتســــية علـــى الشــــركات ال تتماشـــى ومــــا س الـــاذه    م( 2017)لســـنة  

 ن طرفها ل  حتديد سعر أغلب البنود ومدة التنفيذ.  إجراءات تعاقدية م

مــن الئحــة  (30)طريقـة اإلعــالن عـن املناقصــة العامــة متـف باملخالفــة للمـادة      -

ــن  أن يكــون األصــل يف اإلعــالن بالنشــر يف وســائل         ــة والــظ ت العقــود اإلداري

 اإلعالم احمللية.  

مســتندات د. ل مقابــل مثــن نســخة مــن   ( 1000)إلــزام الشــركات بــدفع مبلــز    -

 مـــن الئحـــة (26)العطـــاء )كراســـة الشـــروط واملواصـــفات( باملخالفـــة للمـــادة  

العقــود اإلداريــة والــظ تــن  أن يــتم حتديــد مثــن النســخة بتكلفــة طباعتهــا       

 كمصاريف إدارية   %(10)إليها نسبة  مضافـا
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 عقود التوريد القدمية

من خالل مراجعة عقود التوريد املربمة يف السـابق بـني املصـلحة وعـدة شـركات      

مـن   يف تنفيـذ العديـد   املصـلحة  قصـور  تبنيلتوريد مستلزمات العملية التعليمية 

 القانونيـة  مـن النـواحي   او مراجعتهـا  التوريـدات  مبتابعـة  وعدم قيامها العقود تلك

 لــذلك معهــا املتعاقــدة الشــركات لإس اســتغال األمــر الــذي أدى  واملاليــة والفنيــة

 التوريـد  مقابـل  العقـود  ةمـ مـن قي  %(90) ،%(85)نسبته  ملا استالمها عند القصور

 والرتكيب. النقل يف اعمال لةثمتامل التزاماتها بباقي قيامها عن وعزوفها فقط

 أواـل: عقود أثاث س توريدها وي يتم تركيبها

 والـظ  ياملعملـ  واالثـاث  –املدرسية  واملكتبات- واملكتيب املدرسي األثاث توريد عقود

 برتكيبهـا  وي تقـم  املصـلحة  مـن خمـازن   سـحبها  سو بتوريـدها  الشركات قامف

 والظ تبني بشأنها ما يلي:باملدارس 

 :م(2008)يف سنة  واملربمة واملكتيب املدرسي االثاث توريد عقود

 بنـد،  (106953)باملـدارس   تـرك يبهـا   ي يـتم  الـظ  األثـاث  بلز إمجالي عدد بنود 

شـــركات  مـــع عليهـــا املتعاقـــد الكميـــات إمجـــاليمـــن %( 50.3)نســـبة  ومتثـــل

ــة ــك  – )الذهبيــ ــن  –ارابيســ ــنديان-احلصــ ــالرغمالســ ــول  ( بــ ــن حصــ ــك  مــ تلــ

ــا معهــــا املربمــــة العقــــود مــــن قيمــــة %(90) نســــبة علــــى الشــــركات  وبيانهــ

  كاآلتي: ــ

مقعد 

 زوجي
سبورة 

 بيضاء
دوالب 

 طالب
طاولة 

 معلم
دوالب 

 معلم
مكتب 

 اداري
 صالونات

قاعة 

 معلمني
 اإلمجالي

76890 4489 7614 7594 7195 1464 1376 331 106,953 
 

 :  م2010املربمة يف سنة  واملكتيب املدرسي عقود توريد االثاث

 ،بنــد( 39886) تركيبهــا باملــدارس ي يــتم الــظ االثــاث عــدد بنــود إمجــالي بلــز -

 –)االنطالقــة الكــربى   مــع شــركات  عليهــا املتعاقــد الكميــات  امجــالي ومتتــل

الراقـي   اجملـد  – املتألقـة  العروبـة  –املتوسـط   قلعـة  – املسـتقبل  –املروة مصراته 

 – الوثيقـــة –النـــور  –الـــرواق  –اجلـــوهرة  –األريكـــة  –الكاملـــة  ملســـات املـــودة –

علــى  الشــركات تلــك حصــول مــن بــالرغم املعــارف( ذات–العلــم  دار –اليمامــة 

 كالتي: ـ وبيانها معها، املربمة العقود من قيمة %(85) سبةن

مقعد 

 زوجي
سبورة 

 بيضاء
دوالب 

 طالب
طاولة 

 معلم
دوالب 

 معلم
مكتب 

 مدير

مكتب 

نائب 

 مدير

مكتب 

 اإلخصائي
قاعة 

 املعلمني
 اإلمجالي

28110 4200 2596 2400 923 180 600 712 165 39886 
 

 م:2013عقود توريد مكتبات مدرسية واملربمة سنة يف  -
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ــز إمجـــ  - ــدارس     بلـ ــا باملـ ــتم تركيبهـ ــظ ي يـ ــية الـ ــات املدرسـ ــدد املكتبـ  188الي عـ

 –املبهـرة   )الطليعـة الكمية املتعاقـد عليهـا مـع شـركات      يإمجالومتثل  مكتبة،

تقنيـة  - العروبـة -الـدار العامليـة    –األرض الليبيـة   –اخلشب األمحـر   –املستقبل 

مـن   %(85)بالرغم من حصول تلـك الشـركات علـى نسـبة      (البداية-املستقبل 

 املربمة.قيمة العقود 

   م2013املعملي ملرحلة التعليم الثانوي املربمة يف سنة  األثاثعقود توريد 

 (700)بلــز إمجــالي عــدد بنــود األثــاث املعملــي الــظ ي يــتم تركيبهــا باملــدارس    -

إمجــالي الكميــات املتعاقــد عليهــا مــع شــركات    مــن  80.8نســبة  ومتتــلمعمــل 

   اهلندسية(.اإلمناء للصناعات  –الصناعي  واالستثمار)املختار للتنمية 

مـن قيمـة العقـود املربمـة      %90بالرغم من حصول تلك الشركات على نسـبة   -

 كاالتي:وبيانها 

 اسم الشركة
املختار للتنمية 

 الصناعي واالستثمار

اإلمناء للصناعات 

 اهلندسية

 اليــــاإلمج

  145/07 144/07 رقم العقد

 51,782,000 25,891,000 25,891,000 د.للعقد اقيمة 

 866 433 433 عدد املعامل املتعاقد عليها

 866 433 433 عدد املعامل املوردة

 166 166 0 هييس ترك ما
 120 35 85 املعامل املوجودة باملخازن

 150 150 0 معامل وزعف باملدارس وي تركب

 430 82 348 معامل مفقودة

 

 : عقود أثاث ي توردتانيـا

ــي واملكـــتيب     ــاث املدرسـ ــد االثـ ــة لتوريـ ــف قائمـ ــود الزالـ ــية   –عقـ ــات املدرسـ  –واملكتبـ

منهـا مـن قـام     معهـا، واألثاث املعملي، وتعثـر تنفيـذها مـن قبـل الشـركات املتعاقـد       

جزئـي ومنهـا مـن ي يـدخل حيـز التنفيـذ بـالرغم مـن مـرور           لالعقـد بشـك   بتنفيـذ 

 إبرامها.عدة سنوات على 

 :م2010املدرسي واملكتيب املربمة سنة  اآلتاتعقود توريد 

بنـــد  (29801)ي تــورد   الـــظبلــز امجـــالي عــدد بنـــود االثــاث املكـــتيب واملدرســي      -

 وادي-الــذهيب الطيــف-البحـار مــا وراء -واملتعاقـد عليهــا مـن شــركات )طليعـة    

   كاالتي:وبيانها  (مصراته املروة-املتني-العمر-احلياة 

مقعد 

 زوجي
سبورة 

 بيضاء
دوالب 

 طالب
طاولة 

 معلم
دوالب 

 معلم
مكتب 

 املدير

مكتب 

نائب 

 املدير

مكتب 

 اداري
مكتب 

 األخصائي
 اإلمجالي

23310 1800 1500 1200 923 180 150 560 178 29801 
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 :م2003عقود توريد املكتبات املدرسية املربمة سنة 

املــزن  –بئــر امســيحل –الطليعــة  –)العروبــة املتألقــة  املتعاقــد معهــا: شــركاتال -

 لعصــرا-الرتــاج–الياقوتــة احلمــراء   –املــتني  احلصــن-الليبيــةالدوليــة – الــدائم

  كاالتي: ـ وبيانها املستمر(الوفاء  –الرقمي 

 البيان
عدد 

 املكتبات
 قيمة عقودها دل

مبخازن  كليـا أو جزئيـا احرتقفمكتبات 

شركة املختار بسبب بطء الشركات املوردة 

 باملدارس يف النقل والرتكيب
240 4,152,000 

مكتبات عقودها قائمة لشركات متعثرة على 

 2,058,700 199 وأخرا قامف املصلحة بسحبها التنفيذ

 6,210,700 359 اجملموع
 

مـع  م 2007املعملـي ملرحلـة التعلـيم األساسـي واملربمـة يف سـنة        اآلتاتعقود توريد 

وي يـتم   عقودهـا  تنفيـذ يف  تعثـرت  والظ املنارة(–احملور  – األزرق )النيل شركات

 كاالتي: ــوبيانها  استكماهلا

 اليــــاإلمج املنارة احملور النيل األزرق اسم الشركة

  410/07 402/07 487/07 رقم العقد

 17,005,000 5,700,000 6,250,000 5,055,000 د.للعقد اقيمة 

 117 35 41 41 عدد املعامل املتعاقد عليها

 82 0 نواق  41 نواق  41 عدد املعامل املوردة

 33 0 2 31 هييس ترك ما
 6 0 6 0 املعامل املوجودة باملخازن

 43 0 33 10 معامل وزعف باملدارس وي تركب

 0 0 0 0 معامل مفقودة

 

ــار         ــيم اخلســائر مبخــازن شــركة املخت ــة تقي ــام املصــلحة باعتمــاد تقريــر جلن قي

للتنمية واالستثمار الصناعي )مركـز الزحـف األخضـر سـابقـا( نتيجـة لألحـداث       

ــة وافتقارهــا ألبســط       م2014العســكرية بطــرابلس ســنة    ــة اللجن رغــم عــدم مهني

 -النافدة وذلك من حيث:  االجراءات القانونية املتبعة يف ذلك ووفق التشريعات

ــب       - ــاث مبوجـ ــن أثـ ــازن مـ ــه املخـ ــا حتتويـ ــى مـ ــا علـ ــة يف تقريرهـ اعتمـــدت اللجنـ

ملضـــر أخـــر جـــرد والـــذي أجـــرى قبـــل احلريـــق حبـــوالي ســـبعة أشـــهر وهـــذا  

اإلجراء يفتقر ألبسط القواعد السليمة لتقدير األضرار فمـن غـري املعقـول اال    

 تكون هناك حركة باملخازن طيلة هذه املدة.

ــة اعت - ــدت اللجنـ ــذه      مـ ــازن وهـ ــوردة إس املخـ ــناف املـ ــراء لألصـ ــواتري الشـ ــى فـ علـ

ــودة        ــول املوجـ ــعار األصـ ــدير األسـ ــث تقـ ــن حيـ ــوض مـ ــا الغمـ ــة يكتنفهـ الطريقـ

 باملخازن.
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ي يتم التطـرق لوثـائق التـأمني )تـأمني الشـركة ملخازنهـا أو تـأمني البضـاعة          -

 من قبل الشركات املوردة(.

حيــث أقــرت اللجنــة والشــخ  الــذي أبلــز طريقــة التبليــز يكتنفهــا الغمــوض  -

عن الواقعة بصعوبة الوصـول إس املخـازن ويف نفـس الوقـف س حتريـر كتـاب       

 وابلز به مركز الشرطة. حيتوي على األضرار

 مشاريع صيانة املدارس

من خالل القيام مبتابعة املشاريع اخلاصة ببناء وصيانة املدارس الظ دمرتهـا احلـرب   

 -مدارس واقعة يف منطقة زلينت فلقد لوحظ بشأنها ما يلي:  (7)والظ ضمنها 

تعثــــر الشــــركات املتحصــــلة علــــى موافقــــات بــــاألوامر التعديليــــة يف تنفيــــذ   -

االعمال املتعاقد عليها ضـمن الربنـامج الـزمين الغـري قابـل للتمديـد وذلـك إمـا         

مج بالاذ إجراء مـن قبلـها يتمثـل يف التنصـل مـن املسـؤولية يف التقيـد بالربنـا        

الزمين املتفق عليه كما هو احلال مع شركة التألق املعمـاري املنفـذة ملشـروع    

بقيمـة إمجاليـة بعـد     (514/2013)إنشاء مدرسة احلسني بن اهليثم رقم العقـد  

وأما بـالتوقف عـن تنفيـذ األعمـال يف املشـروع      دينار  2,910,911األمر التعديلي 

ة للمشـروع انشـاء مدرسـة    كما هـو احلاصـل مـع شـركة املسـار العربـي املنفـذ       

بقيمـــة امجاليـــة بعـــد االمـــر التعـــديلي   (520/2013)ثـــأر الشـــهداء رقـــم العقـــد  

حبجـــــة التـــــأخري يف امتـــــام االجـــــراءات املاليـــــة املتعلقـــــة       دينـــــار   2,780,848

باملستخلصــات املقدمــة مــن قبلــها إال أن هــذه احلجــج تتنــافى مــع مــا جــاء يف         

 إس أنـــه يـــتعني علـــى اللجنـــة  مصـــادقات الـــديوان علـــى الـــدفعات والـــظ تشـــري 

املشرفة مستقباـل قبل اعتماد ومراجعة أي مسـتخل  أن يوضـح بيـان وتـاري      

حملاضــر االتفــاق  (2)تنفيــذ األعمــال كمــا أنــه يعــد خمالفــة صــرحية للمــادة   

املربمة والظ تن  ) يلتزم الطرف الثاني بتقـديم برنـامج زمـين مـدة أقصـاها      

ق وفـــق دراســـته مستفيضـــة جلميـــع بنـــود أســـبوعان مـــن تـــاري  توقيـــع االتفـــا

األعمال املتبقية االجناز املشـروع يف صـورته النهائيـة ويكـون جـاهزـا السـتالمه       

ابتــدائيـا وعلــى ضــوء ذلــك يــتم حتديــد فــرتة زمنيــة غــري قابلــة للتمديــد مــا ي   

حتــدث ظــروف أخــرى قــاهرة تعيــق تنفيــذ املشــروع مــع ضــرورة العمــل علــى       

 نصوص عليها .تطبيق مجيع اإلجراءات امل

تقـــاعس الـــوزارة يف متابعـــة مشـــاريعها والـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة وفـــق مـــا  -

تن  عليه اللوائح املعتمدة حيـال الشـركات املتوقفـة علـى التنفيـذ منـذ فـرتة        

زمنيــة طويلـــة وذلـــك بســـحب العقـــود ومنهــا والتنفيـــذ علـــى حســـاب الطـــرف   

 الثاني ومن تلك الشركات:

 والت تنفيــذ مشــروع إنشــاء مدرســة الكرامــة  شــركة لؤلــؤة العمــران للمقــا

 .دينار 2,051,051القيمة التعاقدية ( 515/2013) رقم العقد
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         شــركة القمــم الشــاخمة للمقــاوالت تنفيــذ مشــروع انشــاء مدرســة بنــف

 .دينار 2,051,051القيمة التعاقدية  (517/2013)احلسني رقم العقد 

     مدرسـة الفـارابي رقـم    شركة دلتا للمقاوالت العامة تنفيـذ مشـروع انشـاء

 .دينار 1,690,728القيمة التعاقدية ( 522/2013)العقد 

      شــركة واحــة االعمــار للمقــاوالت تنفيــذ مشــروع انشــاء مدرســة اجلمعــة

 .دينار 2,228,375القيمة التعاقدية ( 521/2013)املركزية رقم العقد 

ضــعف القــدرات التمويليــة والفنيــة للشــركات الــظ مازالــف مشــاريعها جــاري   -

العمـــل بهـــا مـــن حيـــث عـــدم وجـــود اآلالت واآلليـــات يف املواقـــع وقلـــة العناصـــر 

الفنية من املهندسني والعمالة الفنية وايضـا املواد يف املخازن ممـا ترتـب معانـاة    

الروابـي الزاهيـة   هذه املشاريع من حيث التنفيذ ومن تلـك الشـركات شـركة    

بقيمــة  (519/2013)تنفيـذ مشــروع انشــاء مدرسـة خد ــة الكــربى رقـم العقــد    

وشــركة التــألق املعمــاري تنفيــذ مشــروع مدرســة    دينــار  2,122,370إمجاليــة 

 .دينار 2,910,911بقيمة امجالية  (514/2013)احلسن بن اهليثم رقم العقد 

األمــر التعــديلي ألكثــر  قيــام مصــلحة التقنيــات التعليميــة بإرجــاع مســودات     -

من مرة املعد من قبل شركة الروابي الزاهية املنفذة ملشـروع خد ـة الكـربى    

بــالرغم مــن أن هــذه الشــركة هــي الوحيــدة مــن بــني الشــركات املتعاقــد معهــا 

 .دينار 343,886وإن ما س صرفه  %55الظ وصلف نسبة اإلجناز الفنية 

 االستشاري مبكتب اخلاص املستندي باالعتماد مبتابعة املتعلقة واملخالفات املالحظات

 احلرب: دمرتها والظ مدارس (10)عدد  ملرفق املشرف على تنفيذه اهلندسي

من خالل القيام مبتابعة املشاريع اخلاصة ببناء وصيانة املـدارس الـظ دمرتهـا     -

احلرب اتضح بأنـه قـد س التعاقـد مـن قبـل مصـلحة التقنيـات وصـيانة املرافـق          

ــن أجـــل االشـــراف          ــي للمرافـــق مـ ــب االستشـــاري اهلندسـ ــة مـــع املكتـ التعليميـ

ف رقـم عقـد   مـدارس بـزلينت وسـرت وبئـر الغـنم حتـ       (10)واالدارة لتنفيذ عدد 

إال أنــه مبوجــب قــرار مــدير عــام    دينــار  596,911بقيمــة إمجاليــة   (524/2013)

 س إلغاء العقد املربم. م2014.10.21م املؤرخ يف 2014( لسنة 92املصلحة رقم )

والذي  در االشارة إليه هو أن االعتماد املستندي احمللـي الـذي مـازال مفتـون      -

ــي للم   ــاري اهلندسـ ــب االستشـ ــاا املكتـ ــوطين   لصـ ــاري الـ ــرف التجـ ــق مبصـ رافـ

خمصـومة مـن حسـاب وزارة الرتبيـة والتعلـيم      دينـار   596,911بتغطية نقديـة  

ــم  ــات      ( 512031800)رقـ ــروط و البيانـ ــابق للشـ ــري مطـ ــه غـ ــأنه بأنـ ــا بشـ الحظنـ

مـــن العقـــد  (3)املتعاقـــد عليهـــا ممـــا ترتـــب عنـــه خمالفـــة اجلهـــة لـــن  املـــادة   

ستشـاري واملبينـة تفصـياـل بـامللحق )أ(     واخلاصة باألعمال املكلف بهـا املكتـب اال  

ــادة   ــن  املـ ــة لـ ــحة    ( 6)وخمالفـ ــة املوضـ ــروط املاليـ ــة بالشـ ــد اخلاصـ ــن العقـ مـ

بامللحق )ب( كما أنه يوجد اخـتالف يف رقـم العقـد حيـث أن مـا ورد يف مسـودة       

بئــر الغــنم ( ومــا جــاء يف    –ســرت  –للمنــاطق ) زلــينت  ( 524/2013)العقــد رقــم  
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ــتح اال  ــو  اخلطـــاب اخلـــاص بفـ ــتندي هـ ــاد املسـ ــاء  (514/2013)عتمـ مشـــروع إنشـ

 مدرسة عمر املختار .

واملوقف  التعليمية ملشروعات صيانة املرافق املالحظات املتعلقة ملتابعة املوقف التنفيذي

 :م2010 للعام املالي اخلاص به

قيام الديوان مبتابعته للموقـف التنفيـذي ملشـروعات صـيانة املرافـق       من خالل -

واملوقـــف املـــالي خاصــة بـــه يف كافـــة اإلدارات املعنيـــة  م 2010التعليميــة للعـــام  

 التوصل إس املالحظات األتية: املختصة يف املصلحة فلقد س

      وجــود فــارق بــني عــدد العقــود املدرجــة املتعاقــد عليهــا يف املوقــف التنفيــذي

يانة املشروعات وبني ما هو موجود مبكتب الشؤون القانونيـة باملصـلحة   لص

، حبسـب سـجل العقـود    مشـروعاـ ( 233)حيث تبني ان العدد يصل إس حـوالي 

ويف املوقــــف التنفيــــذي  مشــــروعـا( 913)لــــدى املكتــــب بلــــز عــــدد املشــــاريع  

 .مشروعـا (680)للمشروعات الصيانة بلز عددها 

    وقـف التنفيـذي للصـيانة ال يوجـد لـدي إدارة      هنالـك مشـاريع مدرجـة يف امل

مشـروع واقعـة يف    21املشروعات أي مسـتندات تتعلـق باملشـروع مـن ضـمنها      

وفـى بعـض االحيـان     (2.120م.ت.ص.م.)مدينة بنغـازي حتمـل أرقـام عقـود     

يوجــد ملفـــات للمشـــاريع موجـــود عليهـــا رقـــم العقـــد فقـــط اجلـــدول ادنـــاه  

 عينات من تلك املشاريع:
 قيمة العقد رقم العقد الشركة املنفذة اسم املشروع

 375.155 80/78 االجيال الناهضة صيانة املركز املتوسط للمهن امليكانيكية

 350.550 881/78 غري مدرج يف التقرير صيانة األعمال الداخلية ملدرسة السدر

 125.628 563/78 غري مدرج يف التقرير إضافة األعمال الداخلية واخلارجية ملدرسة الفرجاني

 196,820 277/78 القارة السوداء اضافة مالعب ملدرسة هواري ابو مدين

 139,850 570/78 البناء الكبري إضافة مالعب ملدرسة طارق بن زياد

 145,943 389/78 صدى أفريقيا صيانة العمال اخلارجية ملدرسة امساء بنف ابى بكر

 108,476 686/78 البارجة املؤمننيصيانة العمال اخلارجية ملدرسة عائشة أم 

 124,736 687/78 واجادوجو صيانة العمال اخلارجية ملدرسة النقاط اخلمس

 106.904 680/78 القدس األخضر صيانة العمال اخلارجية ملدرسة اجملد

 266,345 1152 كوم النوار مارس 10إضافة املالعب 

 136,690 2.103 بروج طيبة إضافة مالعب اجلالء

 

بعــض املشــاريع املدرجــة يف املوقــف التنفيــذي للصــيانة علــى ان نســبة اإلجنــاز     -

منتهية من حيث التنفيذ يف حني اتضح لنا بأنها من املشـاريع املتوقفـة وقـد س    

 سداد الدفعة األوس هلا فقط واجلدول أدناه عينات من تلك املشاريع:
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 اسم املشروع

اجلهة 

 املنفذة

 العقد رقم العقد

نسبة 

 ازاإلجن

حالة 

 املشروع

 صيانة االعمال اخلارجية

 ملدرسة خد ة الكربى

السواعد 

 فزان
 منتهى 100% 248,133 610/78

صيانة االعمال اخلارجية 

 ملدرسة النسور

وادي 

 تانزروفف
 منتهى 100% 247,216 387/78

 ةصيانة االعمال الداخلي

 واخلارجية شهدا األجهر

العيون 

 الساهرة
 منتهى 100% 479,973 461/78

صيانة االعمال اخلارجية 

 ملدرسة أمحد

الرباط 

 املتني
 منتهى 100% 422,588 59/78

 ةصيانة االعمال الداخلي

 ابريل 7ملدرسة  واخلارجية

اجلسر 

 املتطور
 منتهى 100% 166,275 440/78

 صيانة االعمال اخلارجية

 مارس 24ملدرسة 

البساط 

 املتني
 منتهى 100% 472,780 652/78

 

غالبيــة املشــاريع املتوقفــة ال يوجــد مبلفاتهــا تقــارير تفيــد بأســباب التوقــف أو      -

 وجود إجراءات تتعلق بتمديد تلك العقود او حتى إلغائها.

ــالي املعـــد مـــن قبـــل القســـم املـــالي غـــري    هنـــاك مشـــاريع مدرجـــة يف املوقـــف   - املـ

تلـك  مدرجة يف املوقف التنفيذي ملشروعات صيانة واجلدول أدنـاه عينـات مـن    

 املشاريع.

 املصروف البيــــــــــــــــــــــــان أسم املستفيد

 38,387 916/78مقابل سداد الدفعة األوس ختامي للعقد  شركة روعة القصور

 231,255 922/78مقابل سداد الدفعة األوس ختامي للعقد  شركة االكوام

 207,533 658/78مقابل سداد الدفعة األوس ختامي للعقد  املعمارية شركة املوازين

 301,955 133/78مقابل سداد الدفعة األوس ختامي للعقد  شركة احلياة العصرية

 139,908 1002/78مقابل سداد الدفعة األوس  شركة سند ليبيا

 332,664 582/78مقابل سداد الدفعة األوس  شركة اليب املضيئة

 119,672 1001/78مقابل سداد الدفعة األوس جارية  العمرانشركة بقع 

 129,818 577/78 مقابل سداد الدفعة األوس جارية شركة صرون اخلليج

 

تبني أن هناك ثالثة مشاريع واردة يف املوقـف املـالي قـد س صـرف مسـتحقاتها       -

 وهي النحو االتي: (588/78)املالية وهي حتمل نفس رقم العقد 

 املصروف البيــــــــــــــــــــــــان املستفيدأسم 

 شركة الفتاحلية

معامل  6انشاء  588/78لعقد  %80مقابل سداد 

 بثانوية الثورة العربية
52,078 

 شركة اسلوين

انشاء مدرسة  588/78لعقد  %80مقابل سداد 

 فصول 8مكونة 

257,099 

شركة شهداء 

 مروان

طن وتطوير  588/78لعقد  %80مقابل سداد 

 مدرسة النهر الصناعي
109,711 

 

مشــروع للعــام  ( 14)وجــود بعــض القــرارات تتعلــق بإلغــاء العقــود مــن ضــمنها       -

ال يوجد أي إجـراءات متخـذة مـن قبـل املصـلحة باخلصـوص مـن حيـث          م2010

كلــها ســواء بنفســها أو بواســطة متعاقــد    القيــام بتنفيــذ األعمــال الــظ ي تــتم  
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أو املمارســة أو التكليــف املباشــر حيــث بلغــف نســبة      أخــر عــن طريــق املناقصــة  

 اجلدول ادناه عينات من تلك املشاريع: %70االجناز للبعض املشاريع 

 قيمة العقد رقم العقد اجلهة املنفذة اسم املشروع

نسبة 

 اإلجناز

حالة 

 املشروع

 صيانة االعمال اخلارجية

 ملدرسة عبدا  اجليطلي

 متوقف %70 418,916 502/78 أفاق اخلري

 صيانة االعمال اخلارجية

 ملدرسة عبدا  بن مسعود

 متوقف %60 145,121 489/78 كارتسليك

صيانة االعمال الدخيلة 

 واخلارجية ملدرسة االحتاد

 متوقف %70 276,141 481/78 هدير اخلري

صيانة االعمال الداخلية 

واخلارجية ملدرسة الوثيقة 

 اخلضراء

 مسحوب %35 249,679 647/78 بنيان الثقة

صيانة االعمال الداخلية 

واخلارجية ملدرسة الوثيقة 

 اخلضراء

 مسحوب %35 334,332 648/78 بنيان الثقة

 

ــواء كانــــف إدارة     - ــة ســ ــة اإلدارات املعنيــــة املختصــ غيــــاب التنســــيق بــــني كافــ

املشــروعات أو الشــؤون املاليــة أو مكتــب الشــؤون القانونيــة باملصــلحة يف إعــداد    

ــاء       املوقــف ا ــذ وانه ــه عــدم تنفي لتنفيــذي للمشــروعات الصــيانة ممــا ترتتــب عن

ــاد    فالتقريــــر للموقــــ التنفيــــذي بالصــــورة املطلوبــــة وكــــذلك يف عــــدم الــ

 مصلحة التقنيات اإلجراءات الالزمة خبصوص العقود املتوقفة وامللغاة.

مالحظات عامـة حـول موضـوع مشـروع صـيانة املؤسسـات التعليميـة )املـدارس( للعـام          

 بوزارة التعليم: م(2018م/2017)اسي الدر

ــة يف مــدير إدارة املشــروعات بإصــدار        - ــة ممثل قامــف مصــلحة املرافــق التعليمي

أمــر تكليــف مباشــر لعــدد مــن الشــركات احملليــة للقيــام بهــذه          (2196)عــدد 

الصــيانات للمــدارس وهــي موزعــة علــى كافــة املــدن الليبيــة باســتثناء ) مــدن     

املنطقة الشرقية( عدا مدينة درنـة، للقيـام بأعمـال صـيانات خفيفـة للفصـول       

ــاءة       ــدات اإلضـ ــيانة وحـ ــمل )صـ ــدارس وتشـ ــط باملـ ــاه فقـ ــية ودورات امليـ الدراسـ

صــيانة زجــاج النوافــذ املوحطــم     -الدراســية واســتبدال التــالف منهــا   بالفصــول 

صــيانة أبــواب الفصــول الدراســية واســتبدال     -بالفصــول الدراســية واســتبداله 

صــيانة خالطــات وحنفيــات األحــواض بــدورات امليــاه واســتبدال     -التــالف منهــا 

ر أوامــ (9)تركيــب ســخانات ميــاه بــدورات امليــاه(. باســتثناء عــدد  -التــالف منهــا

تكليــف مباشــر خاصــة بــإجراء صــيانات كاملــة وشــاملة للمــدارس املتضــررة     

 من األحداث العسكرية مبنطقة العوينية.  

بلغــف القيمــة اإلمجاليــة هلــذه التكليفــات اخلاصــة مبشــروع صــيانة املــدارس       -

 تقريبـا. مليون دينار (95)حوالي  م(2018م/2017)للعام الدراسي 

ومعتمدة مـن قبـل مصـلحة املرافـق التعليميـة      لوحظ عدم وجود آلية واضحة  -

ــار املــــدارس الــــظ مــــن املفــــرتض إجــــراء    ممثلــــة يف إدارة املشــــروعات يف اختيــ
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ـــا       ــون أساسـ ــث تكـ ــة حبيـ ــايري معينـ ــوابط ومعـ ــد ضـ ــدم حتديـ ــا، وعـ ــيانات هلـ صـ

 ومرجعـا يف عملية االختيار.

ــدا       - ــاء )ابت ــديات بالكامــل مــن األلــف إس الي ــذه داخــل البل ء مــن املشــروع س تنفي

إعداد املقايسـات الفنيـة، وعمليـة اختيـار الشـركات املنفـذة، وصـواـل لالسـتالم         

مـن مصـلحة املرافـق التعليميـة ممثلـة يف إدارة       النهائي( دون رقابة أو إشـراف 

 املشروعات.

العشوائية والسرعة واالر اليـة يف اختيـار املـدارس، وإعـداد املقايسـات الفنيـة        -

ــة املرجــوة مــن هــذا املشــروع     للصــيانة، ادي إس عــدم الوصــو   ل للنتيجــة والغاي

باألسـاس، وصــرف األمــوال دون وجــود ضـوابط )فنيــة، وإجرائيــة، وتنظيميــة،   

...إخل( لعمليــــة الصــــرف ســــيؤدي إس إنفاقهــــا وضــــياعها دون حتقيــــق شــــيء  

ــات      ــيانة للحمامـ ــة الصـ ــدم مشوليـ ــك عـ ــن ذلـ ــال عـ ــى األرض، مثـ ــوس علـ ملمـ

بقنـوات الصـرف وشـبكة امليـاه املتهالكـة       لبعض املدراس البين التحتية اخلاصة

واقتصـار الصـيانة علـى االعمـال املنظــورة كاخللطـات واملـراحيض ممـا ترتــب        

 عنه عدم االستفادة من اعمال الصيانة.  

مــن  (68)س اللجــوء للتعاقــد بطريقــة التكليــف املباشــر باملخالفــة للمــادة رقــم    -

 الئحة العقود اإلدارية.

فات للشركات بـالرغم مـن عـدم وجـود تفويضـات      س إصدار مجيع هذه التكلي -

مالية خمصصة هلا صادرة عن وزارة التخطيط حسـب القـانون املـالي للدولـة     

 لغاية تاري   

اعتذار العديـد مـن الشـركات عـن التنفيـذ بعـد إصـدار أوامـر التكليـف املباشـر            -

 هلا وخاصة مبدينة طرابلس

 مستوى على منوذجية مدرسة (170) انشاء بإلغاء عقود اخلاصة االجراءات متابعة

 الدولة:

ــام الـــوزارة بالتقيـــد بكتـــاب رئـــيس ديـــوان احملاســـبة ذو الـــرقم االشـــاري      عـــدم قيـ

ــؤرخ يف ( 7079-19-2015) ــود املربمــــة     م 25/10/2015املــ ــة العقــ ــاء كافــ ــأن الغــ بشــ

مدرسـة منوذجيـة علـى مسـتوى     ( 170)وإيقاف كافة االجراءات اخلاصة بتنفيذ 

 فات يف االتي:املخال وتتمثل الدولة

بطلـب الـاد االجـراءات     قيام وزيـر الرتبيـة والتعلـيم حبكومـة اإلنقـاذ الـوطين       -

 تأشـريته علـى كتـاب مـدير مصـلحة      وذلـك مبوجـب   خبصوص تفعيل العقود

 م15/12/2015واملـــؤرخ يف  ( 1843)رقـــم  التقنيـــات وصـــيانة املرافـــق التعليميـــة   

ــف   ــوالــظ احيل ــاب  مل ــب الــوزير مــدير  دير عــام املصــلحة مبوجــب كت رقــم  مكت

 .م17/12/2015املؤرخ يف (3643-1-2015)
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بالــاذ أي اجــراءات بإلغــاء   وزيــر التعلــيم حلكومــة الوفــاق الــوطين   عــدم قيــام  -

رغـــم مـــدكرة مـــدير  املربمـــة وإيقـــاف االجـــراءات حيـــال هـــده العقـــود العقـــود

 مكتــب الشـــؤون االداريـــة باخلصـــوص وتــرك االمـــر بـــتغري الظـــروف الراهنـــة  

قيـام   وترتـب عـن عـدم االلغـاء     انية تفعيل هـده العقـود وفـق ذلـك    بالدولة وإمك

بعــض الشــركات بتصــديق عقودهــا مبصــلحة الضــرائب لغــرض فــرض امــر     

   واقع وفق ذلك.

 مراجعة الدفعات

عدد الـدفعات الـظ خضـعف للمراجعـة الالحقـة احملالـة للـديوان خـالل السـنة           -

، ونــتج عــن الفحــ  (دينــار 12,267,443)معاملــة ماليــة بقيمــة إمجاليــة  (12)

 11,468,833)دفعـة وقيمتهـا اإلمجاليـة    ( 8)تعذر املصادقة علـى دفعـات عـددها    

 .(دل

عــدد املعــامالت املاليــة الــظ خضــعف للمراجعــة املصــاحبة الــظ وردت للــديوان      -

، تعـذر املصـادقة علـى    (دينـار  9,125,513)معاملة بقيمة إمجالية وقـدرها  ( 17)

 (.دينار 4,172,209) اليةقيمتها اإلمجمعامالت ( 7)عدد 

تنفيـذ أعمـال    قصور وضعف اجلهة يف متابعة اللجـان الفنيـة املكلفـة مبتابعـة     -

ــاد     ــة واعتمـ ــروط املهنـ ــزامهم بشـ ــدم التـ ــود وعـ ــبعض العقـ ــرلـ ــد  ملاضـ التوريـ

والرتكيب ألصناف ي يتم توريدها وأعمال ي يتم تركيبها وذلـك مـن واقـع    

 الزيارات امليدانية وعلى سبيل املثال:

         ــد توريـــد وتركيـــب أثـــاث مدرســـي ومكـــتيب حتـــف رقـــم ( 724/2010)عقـ

مقاولة شركة األواصل املساهمة ومن خالل املطابقـة امليدانيـة للمـدارس    

 الواقعة مبنطقة مزدة تبني اآلتي:  

    (10)أي بعجـز   (12)مـن أصـل    (2)مدرسة أمساء بنف أبي بكر املسـتلم عـدد 

 سبورات. 
 (.6)أي بعجز  (6) من أصل( 0) ثانوية وامس املستلم   
  (.  8)أي بعجز  (8)من أصل ( 0)مدرسة أسامة بن زيد املستلم 
  (.6)أي بعجز  (6)من أصل ( 0)مدرسة ثانوية الكرامة املستلم  
     وقد قامف املدارس اآلتية برتكيب اآلتات على حسابها وهـي: )مدرسـة حـي

ف أبـي  أبي إسبيدة، مدرسة ملمد بن عبد ا  البوسيفى، مدرسـة أمسـاء بنـ   

 سبورتان(. بكر لعدد

    ( 719/2010)عقــد التوريــد والرتكيــب األثــاث املدرســي واملكــتيب حتــف رقــم

شـــركة االحتـــاد العربـــي الســـترياد األثـــاث ومـــن خـــالل املطابقـــة   مقاولـــة

 امليدانية للمدارس الواقعة مبنطقة ترهونة تبني اآلتي:  
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 أسم املدرسة
العدد املستلم 

 الفعلي
العدد الوارد 

 االستالممبحاضر 
 مالحظات

مدرسة شهداء سيدي 

 الصيد
 (18عجز ) (18) مقعد

 (10عجز ) (28) (18) مدرسة حطني

 (5عجز ) (10) (5) مدرسة ليبيا األحرار

 (5عجز ) (10) (5) مدرسة أملمد املقريف

 (51عجز ) (75) (24) مدرسة بالد الشهداء

 (28عجز ) (45) (17) ويف مدرسة معركة

 ي يتم الرتكيب (8) (8) املالفيةمدرسة 

 ي يتم الرتكيب (11) (11) مدرسة وادي املاء

 منهم ي يتم الرتكيب( 9)عدد  (12) (12) مدرسة الشورى

 منهم ي يتم الرتكيب (7)عدد  (15) (15) مدرسة االندلس

 منهم ي يتم الرتكيب (2)عدد  (5) (5) مدرسة الداجون

 تركيبهامع أضافة ي يتم  (3)عجز  (13) (10) السجل األخضر

 ي يتم الرتكيب ويوجد بها النواق  (8) (6) مدرسة احلرية

 ي يتم تركيبها (16) (7) بدر الكربى

 (8)عجز  (24) (16) بالل بن ربان

 (36)أي بعجز  (60) (24) مدرسة الزيتونة

 (3)بدون تركيب مع عجز عدد  (8) (5) هارون الرشيد

 بدون تركيب (12) (12) جبال ترغف

 (27) وبعجز عدد بدون تركيب (45) (18) العوامر الثانوية

 

        ــم ــف رقـ ــتيب حتـ ــي واملكـ ــاث املدرسـ ــب األثـ ــد وتركيـ ــد توريـ  (86/2008)عقـ

ــة وخلصــف         ــارات امليداني ــة املســتقبل ومــن واقــع الزي ــة شــركة تقني مقاول

 س اآلتي:إ النتائج

           أصناف س توريـدها مـن قبـل الشـركة ولكـن س نقلـها وتركيبهـا مـن قبـل

 املصلحة. 
  (.8225)مقاعد زوجية وعددها   
  (.1676)سبورت   
  .أصناف الظ س نقلها وي يتم تركيبها من قبل الشركة 
  (.260)مقاعد زوجية وعددها   
  :أصناف س سرقتها من خمازن املصلحة بالسواني 

مقاعد 

 زوجية
طاولة 

 علمم
دوالب 

 معلم
مكتب 

 إداري
قاعة 

 معلمني
 سبورات صالونات

2815 270 32 19 60 62 128 

 

  عقـــــد توريـــــد ونقـــــل وتركيـــــب األثـــــاث املدرســـــي واملكـــــتيب حتـــــف رقـــــم

مقاولة شركة التواصل لصـناعة األثـاث ومـن واقـع الزيـارات       (728/2010)

 امليدانية وخلصف النتائج إس اآلتي:
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        ــتفيدة ــدارس املسـ ــف املـ ــل قامـ ــبورات بـ ــب السـ ــركة برتكيـ ــام الشـ ــدم قيـ عـ

 بالرتكيب على حسابها. 
       عــدم قيــام الشــركة بنقــل وتركيــب املقاعــد الدراســية بــل قامــف املــدارس

 املستفيدة بنقلها وتركيبها. 

    ( 773/2010)عقـــد توريـــد وتركيـــب األثـــاث املدرســـي واملكـــتيب حتـــف رقـــم

ــة ــال الســـ    مقاولـ ــوخ اجلبـ ــركة مشـ ــارات    شـ ــع الزيـ ــن واقـ ــاث ومـ ترياد األثـ

 امليدانية تبني اآلتي:  

  مقعد زوجي على حسـاب  ( 520)س تركيب املقاعد املستلمة والبالز عددها

 املعلمني خالفـا ملا ذكر مبحاضر الرتكيب. 
  مقعد.  (480)بلز العجز الفعلي من املقاعد الزوجية عدد 
 جود. عدم وجود ملاضر اعتماد عينات ملطابقتها باملو 
          ــى ملاضــر االســتالم والرتكيــب بــدون ــام مــدراء املــدارس بــالتوقيع عل قي

 استالم خمصصاتهم كاملة. 
    عقـــد توريـــد فصـــول جـــاهزة حتـــف رقـــم )بـــال( مقاولـــة الشـــركة الليبيـــة

لصـــناعة املقطـــورات ومـــن واقـــع الزيـــارات امليدانيـــة ولـــوحظ مـــن الزيـــارة    

الصـــمود بـــاحلي تســـرب ميـــاه االمطـــار يف الفصـــول الـــظ تقـــع يف مدرســـة  

القديم الزاوية ومبنطقة قصر اخليار املرقب األمـر الـذي يتطلـب معاجلـة     

   .ذلك مع ربط التيار الكهربائي للفصول

       حتـف   عقد صيانة األعمـال الداخليـة واخلارجيـة ملدرسـة الواحـدة العربيـة

رقم )بال( مقاولـة شـركة التوأمـة للمقـاوالت العامـة ومـن واقـع الزيـارات         

 تبني اآلتي:امليدانية 

  .وجود هبوط يف أرضية خرسانة الساحة 
        ــاب اخللفــي املطــل علــى الســاحة ــاج إس تشــطيب مثــل الب بعــض البنــود حتت

 ووجود تشققات يف السور اخللفي وانسدادات مبجاري احلمامات. 
      ــة ــري  اجلنوبيـ ــة الفـ ــة ملدرسـ ــال الداخليـ ــيانة األعمـ ــد صـ ــم   عقـ ــف رقـ حتـ

مقــــاوالت العامـــة ومــــن واقــــع  مقاولـــة شــــركة الصـــامدون لل  ( 49/2014)

 الزيارات امليدانية وخلصف النتائج إس اآلتي:

  .سوء تنفيذ بعض األبواب والنوافذ 
  .وجود بعض األعطال باملخارج واملفاتيح الكهربائية 
  .وجود رطوبة بغرفة فصل العلوم وحجرة الرسم 
  .ي يتم توصيل املياه والكهرباء بالقاطع اجلنوبي للمدرسة 
 ياسة. باللقوق الشعرية وجود الش 
  .وجود كسر بالزجاج ببعض األبواب والنوافذ 
  .وجود الشقوق الطولية بالقرب من فواصل التمدد 
  .سوء تنفيذ أعمال األبواب والنوافذ 
  .عدم تركيب شرائح األملونيوم بالقاطع األوسط لزوم فواصل التمدد 
  .ضرورة وضع جدار فاصل بني املطب  واحلمام 
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 ــة شـــركة ( 547/2013)مكتبـــات مدرســـية حتـــف رقـــم   عقـــد توريـــد مقاولـ

القصر املشيد السترياد األثاث ومن واقع الزيـارات امليدانيـة مبنطقـة نـالوت     

 )حاملة الصحف(.لوحظ نق  يف مكونات املكتبة  حيث

ــة مــن الــزمن يف اســتيفا      - ــاطؤ وتــأخر املصــلحة واس فــرتات طويل ــواق   ءتب الن

ســائل الــظ صــدرت بشــأنها تعــذر املصــادقة   علــى املالحظــات اخلاصــة بر والــرد 

وحتججهــا علــى الــديوان ممــا يرتتــب عــن ذلــك التـــأخر يف ســداد مســتحقات          

 املقاولني دون بيان مربرات تذكر من اجلهة على سبيل املثال:  

 رقم العقد اسم الشركة
تاري  التعذر 

 املصادقة
 مالحظات

 الردي يتم  31/08/2015 539/2013 شركة الطليعة املبهرة

 ي يتم الرد 04/04/2016 87/2008 شركة تقنية املستقبل

 ي يتم الرد 15/03/2015 750/2010 شركة املودة الكاملة

 ي يتم الرد 12/10/2014 735/2010 شركة الزهراء

 ي يتم الرد 25/11/2015 537/2010 شركة االرض الليبية

 ي يتم الرد 12/06/2017 728/2010 شركة التواصل

 

 وعــدم االلتــزام مبــا نــ  عليــه  تراخــي املراقــب املــالي باملصــلحة واإلدارة املاليــة  -

القـــانون بشـــأن إخضـــاع املعـــامالت املاليـــة للمراجعـــة الالحقـــة عقـــب الصـــرف  

 ها وعلى سبيل املثال:مباشرة يف بعض من

   مشــروع إنشــاء مدرســة احلســن بــن اهليــثم مبدينــة زلــينت مقاولــة شــركة

 (.  514/2013)ت رقم العقد التألق املعماري للمقاوال

  مشــــروع اســــتكمال مدرســــة الســــابه )املرحلــــة األولــــي الفائديــــه( مقاولــــة

 شركة جوالز للمقاوالت العامة.  

      مشــروع توريــد أثــاث معملــي )فيزيــاء وأحيــاء( مقاولــة شــركة الصــناعات

 اهلندسية.  

 املصــــلحة بالتعاقــــد بطريقــــة التكليــــف املباشــــر دون مراعــــاة الشــــروط  قيــــام -

تــنظم إجــراءات التكليــف املباشــر طبقـــا ملــا نصــف عليــه املــادتني       والقواعــد الــظ 

العقـود اإلداريـة ممـا ترتـب عـن ذلـك تـركم الـديون علـى           من الئحة( 68، 10)

 :صلحة وعلى سبيل املثالامل

   ــدد ــد عــ ــدد   ( 2400)مشــــروع توريــ ــة شــــركة املتجــ ــاء مقاولــ ــبورة بيضــ ســ

   م(. 4/2016)تعليمية للعقد رقم املالبس واملعدات الرياضية وال السترياد

    مقعـد زوجـي مقاولـة شـركة املثانـة اجلديـدة       ( 2400)مشروع توريـد عـدد

   م(. 3/2016)األثاث املعدني واملكتيب واملدرسي للعقد رقم  لصناعة

    ــب ــي خشـ ــد كراسـ ــروع توريـ ــناعة    (113)مشـ ــتني لصـ ــركة مـ ــة شـ مقاولـ

   م(. 8/2016)للعقد رقم  املقاعد
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بشــــأن  إخضــــاع املعـــامالت املاليــــة واجلـــاهزة للصــــرف  املصـــلحة ب  عـــدم قيــــام  -

ــأمني  ــة التـ ــاب  اســـتقطاع قيمـ ــديم خطـ ــائي أو تقـ ــأمني   النهـ ــة التـ ــمان بقيمـ ضـ

 الصرف وعلى سبيل املثال:   واالكتفاء باعتماد إجراءات

   ــدد ــد عــ ــروع توريــ ــدد    (2400)مشــ ــة شــــركة املتجــ ــاء مقاولــ ــبورة بيضــ ســ

 م(. 4/2016)السترياد املالبس رقم العقد 

    مقعـد زوجـي مقاولـة شـركة املثانـة اجلديـدة        (2400)مشروع توريـد عـدد

 م(. 3/2016)لصناعة األثاث للعقد رقم 

التأكد من استكمال البيانـات الواجـب بيانهـا بـإذن الصـرف      عدم احلرص على  -

 (،99)حتــى يكــون إذن الصــرف شــامل البيانــات الــظ تعــزز مــا نصــف عليــه املــواد  

 على سبيل املثال:  من الئحة احلسابات و (100)

   مشـــروع صــــيانة املؤسســــات التعليميــــة مقاولــــة شــــركة اجلبــــل الغربــــي

 م(.  3/2013)للتنمية العمرانية املساهمة للعقد رقم 

      مشــروع توريـــد أثــاث معملـــي فيزيــاء وأحيـــاء مقاولــة شـــركة الصـــناعات

 اهلندسية.  

احملـررات  متام إجـراءات الصـرف دون مراعـاة تطبيـق ضـريبة      تقوم املصلحة بإ -

مشروع توريـد وتركيـب األثـاث    الت املالية وعلى سبيل املثال املعام على بعض

ــم         ــد رقـ ــاث للعقـ ــناعة األثـ ــون لصـ ــركة الواثقـ ــة شـ ــتيب مقاولـ ــي واملكـ املدرسـ

(758/2010.) 

علـى   بشـهادة مسـتحدثة اإلصـدار بشـأن الضـرائب      عدم تعزيز املعامالت املالية -

 وعلى سبيل املثال:   الشركات

 يـد كرسـي فـردي وكرسـي روضـة األطفـال مقاولـة شـركة         مشروع تور

 (.  8/2016)متني لصناعة املقاعد للعقد رقم 

       مشروع توريد مكتبات مدرسية مقاولـة شـركة جزيـرة الشـمال السـترياد

   م(. 546/2013)األثاث للعقد رقم 

قصـــور املصـــلحة يف عـــرض مواضـــيع اعمـــال العقـــود املتـــأخرة يف تنفيـــذ علـــى   -

الية وعداد ملضر يـبني االسـباب ومـربرات املقنعـة للتمديـد      اللجنة الفنية وامل

ــا  ــل  اعتمــاد إلجــرا  بقــراروارفاقه ــد مث عقــد توريــد كرســي فــردي    ءات التمدي

مـتني لصـناعة املقاعـد للعقـد رقـم       وكرسي روضة األطفـال مقاولـة شـركة   

   م(. 8/2016)

يل ســريانها وعلــى ســب يف متابعــة وتــائق التــأمني املنتهيــة مــدة قصــور املصــلحة -

 املثال:  

        مشروع توريد فصـول جـاهزة مقاولـة شـركة الليبيـة لصـناعة املقطـورات 

   م(. 4/2013)للعقد رقم 
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       مشروع توريد مكتبات مدرسية مقاولـة شـركة جزيـرة الشـمال السـترياد

 م(.  546/2013)األثاث للعقد رقم 

يواكـب   اعتماد إجراءات الصـرف دون مراعـاة الربنـامج الـزمين للتوريـد الـذي       -

 وعلى سبيل املثال:   التنفيذ وإرفاقه باملعامالت املالية املنصوص عليها بالعقود

  سبورة بيضاء.  ( 2400)بشأن توريد عدد ( 3/2016)عقد رقم 

  بشأن توريد كراسي فردية.  ( 8/2016)عقد رقم 

قيــام املصــلحة بــإبرام عقــد قبــل عرضــه للمراجعــة املســبقة طبقـــا لــن  املــادة      -

ــة الشــعبية     م( 1996)لســنة  (11) ممــن القــانون رقــ  ( 23) بإعــادة تنظــيم الرقاب

شــروع توريــد أثــاث معملــي فيزيــاء وأحيــاء مقاولــة شــركة   مثــل م وتعديالتــه

 الصناعات اهلندسية.  

 قيام املصلحة بإبرام موضـوع تعاقـد بتجزئـة لغـرض أنقـاص قيمتـه إس احلـد        -

 به عن الرقابة وعلى سبيل املثال:   أالذي ين

 رسة السابه الفائدية املرحلة األولي.  مشروع استكمال مد 

   .مشروع استكمال مدرسة السابه الفائدية املرحلة الثانية 

 مقاولة شركة جوالز للمقاوالت العامة.

ــذا ال      - ــدات وهـ ــال التوريـ ــدائي ألعمـ ــتالم ابتـ ــان اسـ ــلحة بتكليـــف جلـ ــام املصـ قيـ

ــد         ــدائي بعـ ــتالم االبتـ ــا االسـ ــرتط فيهـ ــظ يشـ ــود الـ ــوص العقـ ــع نصـ ــق مـ يتوافـ

ملنظمــة كيـب والـاد االجــراءات التصـحيحية مبـا يتوافــق مـع النصـوص ا      الرت

اخلــاص بتوريــدات االثـــاث   ( 723/2010) عقـــد رقــم لــذلك وعلــى ســبيل املثــال     

 املكتيب مقاولة )شركة أفاق املساهمة(.

مــن خــالل قيــام الــديوان بالزيــارة امليدانيــة ومطابقــة االعمــال علــى الطبيعــة       -

ورات يف املـدارس املسـتهدفة وعـدم احتيـاجهم     فائض يف لبند السـب  الحظ وجود

مقاولــة  (758/2010)عقــد رقــميف التوزيــع وعلــى ســبيل املثــال   هلــا نتيجــة ســوء

 )شركة الواثقون لصناعة االثاث(.

قصـــور املصـــلحة واملراقـــب املـــالي يف املتابعـــة واالشـــراف علـــى املكلفـــني بـــإدارة    -

نظم سـري العمـل باملخـازن    من حيـث الكفـاءة وإملـامهم بـالقوانني الـظ تـ       املخازن

وإعــداد منظومــة توضــح املســتلم مــن توريــدات واملصــروف منهــا وفــق النمــاذج     

 املنصوص عليها بالئحة املخازن وحتديد الرصيد املتبقي.  

وأبرمتهــا مـع شــركات   تراخـي املصـلحة يف متابعــة موضـوع التوريــدات لعقـود     -

ختـار وقـد اتلفـف    منها شـركة الياقوتـة احلمـراء والـظ س حفظهـا مبخـازن امل      

هــذه التوريــدات نتيجــة االشــتباكات الــظ حصــلف يف املنطقــة وقــد س حرقهــا   

 بالكامل حسب افادة اجلهة وي تتبع اجلهة يف االتي:

 .إثبات احلالة من جهة ضبطية ملوضوع التوريدات 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

694 

 

         ــدات وفــق نصــوص ــأمني علــى التوري ــزام الشــركات بتقــديم وثيقــة الت إل

 العقد.

   ي يتضــمن موضــوع   شــركة املختــار اس النائــب العــام  احملضــر احملــال مــن

 توريدات املصلحة للعقود املذكورة.

      عـدم التــزام املصـلحة بشــروط عقـد التوريــد والرتكيـب وإمنــا التجــأت إس

 فصل التوريد عن الرتكيب مما ال يتوافق مع نصوصه.  

قيــام املصــلحة بأنشــاء منظومــة لالعتمــادات املســتندية دون تظمينهــا جلميــع     -

ــة      ــادات القدميـ ــة االعتمـ ــلحة وخاصـ ــة املصـ ــة علـــى ميزانيـ ــادات احململـ االعتمـ

االعتمــــادات املفتوحــــة للشــــركات املنفــــذة للمشــــروع الــــوطين   وعلــــى املثــــال 

لك ( دينـار وكـذ  136,945,600اعتمادات( بقيمـة إمجاليـة )   7للحاسوب وعدد )

( 34,280,000اعتمــادات( بقيمــة إمجاليــة )   7اعتمــادات معامــل العلــوم وعــدد )   

 دينار.  

قيــام املصــلحة باســتغالل مبــالز ململــة علــى االعتمــادات الغــري قابلــة لإللغــاء   -

ــات واســتبدال     ( 2008) عــن ســنة  املفتوحــة وباســم الشــركة العامــة لإللكرتون

لـه علـى السـنة املاليـة     التعاقد مع شركة أخري وفتح اعتماد مسـتندي وحتمي 

 .(دينار 1,000,000قدرها ) بقيمة إمجالية م( 2017)

 (35,174,947تولـف املصــلحة فـتح اعتمــادات مســتندية بقيمـة أمجاليــة تقــدر )    -

دينار ململة على سنوات سـابقة وال زالـف بـنفس الرصـيد ممـا كـان سـببـا يف        

ق أحكـام العقـود   املبـالز والـاذ املصـلحة أيـة إجـراءات قانونيـة وفـ         ميد هـذه 

املربمـة مــع الشـركات ويف املقابــل قيــام املصـلحة بــأبرام عقـود جديــدة لتوريــد     

منهـــا تنشـــأ بـــه يف موضـــوع االعتمـــادات وعلـــى   احتياجـــات للمصـــلحة الـــبعض

 سبيل احلصر:  

  باسم شركة طوبة.  ( 1272/2009)اعتماد رقم 

 باسم شركة السيج للبناء.   (1540/2009) اعتماد رقم 

 باسم شركة الوحدات.   (969/2008) اعتماد رقم 

  باسم شركة رمز االتقاء. (1197/2008)اعتماد رقم   

قيــام املصــلحة بــاللجوء إس اســتبدال املســتفيدين مــن االعتمــادات عــن طريــق      -

ــاء العقــود  ــال     ألغ العقــد املــربم مــع شــركة العمــد     بالرتاضــي وعلــى ســبيل املث

 (.  1586)موضوع االعتماد رقم 

متابعــة االعتمــادات املســتندية باملصــارف والزامهــا بتقــديم تراخـي املصــلحة يف   -

سـبب يف وجـود اعتمـادات     البيانات املطلوبة لالستناد عليها باملصلحة مما كان

ــدتها    ــرابلس أرصـ ــة فـــرع جنـــوب طـ املتبقيـــة ال  مفتوحـــة مبصـــرف اجلمهوريـ

 .تتطابق وأرصدة االعتمادات مبنظومة املصلحة
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 اهليئة العامة للتعليم التقني 
لسـنة   (519)أونشئف اهليئة الوطنيـة للتعلـيم الـتقين والفـين مبوجـب القـرار رقـم         

ــاالت     م، 2010 ــيم جمـ ــة تنظـ ــوس اهليئـ ــة وتتـ ــعبية العامـ ــة الشـ ــن اللجنـ ــادر عـ الصـ

منه، ومن خـالل دراسـة القـرار وتقيـيم أداء اهليئـة       (3)التعليم التقين وفقـا للمادة 

 تبني العديد من أوجه القصور ومنها:

ارة اهليئة يف عمليات اإلشراف علـى كافـة مؤسسـات التعلـيم الـتقين      ضعف إد -

 والفين من حيثس:

         حتديد االحتياجـات واملتطلبـات املاديـة والبشـرية وتنفيـذ اخلطـط الكفيلـة

للرفــع مـــن كفـــاءة وقــدرات أعضـــاء هيئـــة التــدريس والفنـــيني واملـــدربني    

 بالكليات واملعاهد العليا واملعاهد الفنية املتوسطة.

 ان أســس وضــوابط تنســيب وقبــول الطلبــة بالكليــات التقنيــة واملعاهــد     اقــرت

 التقنية العليا واملتوسطة.

       إعـداد املقرتحـات الكفيلــة بتطـوير مؤسســات التعلـيم الــتقين والفـين مبــا يف

 ذلك تطوير التشريعات املنظمة للدراسة واالمتحانات والتدريب.

     ــاهج مبؤسســات التع ــى إعــداد وتطــوير املن ــتقين والفــين   اإلشــراف عل ــيم ال ل

ــات املعــايرة املهنيــة     وذلــك لتلبيــة احتياجــات    وفقـــا ألســس اجلــودة ومتطلب

 .سوق العمل

         إعـداد التقـارير اإلداريـة والفنيـة حــول اإلشـراف علـى االمتحانـات واعتمــاد

 نتائجها.

 كليات واملعاهد العليا واملتوسطةااللتزام مبتابعة األداء اإلداري والفين لل. 

  ــام ــا    القيـ ــد العليـ ــات واملعاهـ ــى الكليـ ــييف اإلداري والفـــين علـ ــات التفتـ بعمليـ

 واملتوسطة.

   القيــام بالــاذ اإلجــراءات الالزمــة وفــق للتشــريعات مــن خــالل التعاقــد مــع

أعضــاء هيئــة التــدريس واملــدربني واملعيــدين والفنــيني واإلداريــني بالكليــات  

 واملعاهد العليا واملتوسطة.

 ملتعلقة بالتعليم التقين والفـين واقـرتان إمكانيـة    القيام بدراسة االتفاقيات ا

 إليها. االنضمام

     القيــام بأعــداد برنــامج بيــع اخلدمــة للجهــات العامــة واخلاصــة مــن خــالل

تنفيــذ الــربامج التدريبــة وتقــديم االستشــارات والبحــوث الفنيــة مــن إدارة     

 اهليئة واملؤسسات التابعة هلا.

  ومنها: قرار إنشاؤهامن  (6)االلتزام مبا نصف عليه املادة 

 .اقرتان اللوائح املنظمة لعمل اهليئة 
 .رسم وتنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة بعمل اهليئة 
 .وضع ضوابط لتطوير مستوى أداء العاملني باهليئة 
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خمالفـــــــة قــــوانني امليزانيــــــــة للســــنوات الســــابقة وكـــــــذلك قـــــــرار اجمللــــس   -

خبصوص إقرار الرتتيبـات املاليـة وعـدم التـزام     م، 2017لسنة  (5)الرئاسي رقم 

ضــعف ادارة  ك مــن حيــثس  مــن قــرار اإلنشــاء وذلــ    (9)إدارة اهليئــة بــن  املــادة   

خمصصـــات الكليـــات واملعاهـــد العليـــا واملتوســـطة ومتابعتهـــا فضـــاـل عـــن عـــدم   

ــافة        ــة اضـ ــة العامـــة للدولـ ــن امليزانيـ ــ  هلـــا مـ ــا خيصـ ــزام مبـ عـــدم إس  االلتـ

ــوا   ــن النـ ــتقاللية مـ ـــات، إدارة    االسـ ــن إدارة الكليـــ ــل مـ ــة لكـ ــة واملاليـ حي االداريـ

 املعاهـــــــد العليــــــا، إدارة املعاهد املتوسطة.

ــم     - ــة رقـ ــواردة بالالئحـ ــاملواد الـ ــة بـ ــزام ادارة اهليئـ ــدم التـ ــنة (501)عـ م، 2010 لسـ

بشأن تنظيم التعليم العالي واخلاصة بشـروط اجـازة التفـر  العلمـي ألعضـاء      

 وذلك من حيث:هيئة التدريس 

       اال تقل درجته العلمية عن درجة استاذ مسـاعد عنـد طلـب االجـازة يف املـرة

االولــي وعــن درجــة اســتاذ مشــارك بالنســبة لطالــب االجــازة للمــرة الثانيــة  

 وعن درجة استاذ لطالب االجازة للمرة التالية.

        احلصــول علــى قبــول مــن احــدى اجلامعــات االجنبيــة املعــرتف بهــا لقضــاء

 ارجي من اجازة التفر  العلمي.الشق اخل

    يتفـــر  العضـــو فعليــــا ال جازتـــه العلميـــة وان يكـــرس كـــل جهـــده للبحـــث

العلمــي طــوال اجــازة التفــر  وال  ــوز لــه اثنــاء االجــازة القيــام بالتــدريس    

 ولو على سبيل التعاون.

 علــى اقــرتان مــن  لمــي بقــرار مــن وزيــر التعلــيم بنــاء متــنح اجــازة التفــر  الع

وتكون مـدتها سـنة جامعيـة كاملـة و ـب ان تكـون متصـلة        رئيس اهليئة 

 فال  وز  زئتها بقصد احلصول عليها يف سنوات متعددة.

     إس  تقديم عضو هيئة التدريس طلب احلصول علـى اجـازة التفـر  العلمـي

ــه ملخصـــا          ــدايتها، وان يرفــق بطلب ــل ســتة أشــهر مــن ب القســم املخــت  قب

فق النموذج واإلجراءات الـظ حتـددها   للعمل العلمي الذي ينوي القيام به و

 وزارة التعليم.

        تقــديم عضــو هيئــة التــدريس خــالل شــهرين مــن انتهــاء االجــازة العلميــة

ــل  ــر مفصــ ــات     إس  تقريــ ــاث واملؤلفــ ــن االحبــ ــت  عــ ــي املخــ ــم العلمــ القســ

والدراســات او التجــارب الـــظ اجرهــا وال يـــتم متكينــه مـــن مباشــرة العمـــل      

 تقدميه تقريره. للعام اجلامعي التالي اال بعد

ومعاهـد عليـا وأخـرى متوسـطة دون      منح املوافقات بإنشاء واسـتحداث كليـات   -

تــوفر دراســة حقيقيــة وفعليــة ملــدى اجلــدوى مــن إنشــاءها ومبــا خيــالف قــرار    

 انشاء اهليئة.

عدم وجود منظومـة متكاملـة تـبني إعـداد الطلبـة املسـجلني بالكليـات واملعاهـد          -

 العليا واملتوسطة.
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 يــــــــات:إدارة الكل

يف خمتلــف التخصصــات، حيــث تــبني مــن خــالل اعمــال    كليــة (23)وتضــم عــدد 

 التقييم جمموعة من املالحظات على النحو التالي:

ــه          - وجــود عــدد مــن الكليــات يف نفــس النطــاق اجلغــرايف، األمــر الــذي ترتــب عن

تكليــف أعضــاء هيئــة التــدريس مــن كليــة إس أخــرى وإبــرام عقــود متعــاونني  

 ية العجز.معهم لتغط

ــات الفنيــة       - مــع طبيعــة املهــام    تعــارض املــؤهالت العلميــة لــبعض عمــداء الكلي

 العمل.بشأن عالقات م 2010لسنة ( 12)املكلفني بها باملخالفة للقانون رقم 

 إدارة املعاهد العليا:

معهــد ( 101)مــن خــالل تقيــيم اداء ادارة املعاهــد العليــا باهليئــة والــظ تضــم عــدد      

 د من املالحظات نورد منها.عالي، تبني العدي

اســـتحداث عــــدد مــــن املعاهـــد العليــــا دون دراســــة جـــدوى يف حــــني تــــوفر ذات     -

 .التخصصات مبعاهد عليا اخري داخل املنطقة الواحدة

من املعاهد العليا يف نفس النطـاق اجلغـرايف الـذي تتـوفر فيهـا       وجود جمموعة -

ب عليـه تكليـف أعضـاء    عدد من الكليات التقنية التابعة للهيئة االمر الذي ترت

هيئة التـدريس مـن املعاهـد اس الكليـة وبـالعكس بعقـود متعـاونني االمـر الـذي          

 .ترتب عليه اعباء مالية اضافية على الدولة،

ــة مــن اعضــاء         - ــا والوقــوف علــى احتياجاتهــا الفعلي اهمــال متابعــة املعاهــد العلي

هيئـة   هيئة تدريس ومعيدين حيـث تـبني ان بعـض املعاهـد تسـري بـدون اعضـاء       

تدريس وبعضها بعضو هيئـة تـدريس واحـد االمـر الـذي يـؤثر علـى خمرجـات         

 .تلك املعاهد

ــام      - ــا مـــع طبيعـــة املهـ تعـــارض املـــؤهالت العلميـــة لـــبعض مـــدراء املعاهـــد العليـ

وكـذلك  م، 2010لسـنة  ( 12)املكلفني بها باملخالفة لقانون عالقات العمل رقـم  

 .م2011لسنة  (20)اهليكل التنظيمي املعتمد للهيئة رقم 

وجـــود عـــدد مـــن املعاهـــد العليـــا تعرضـــف للتخريـــب والنهـــب وســـرقة مجيـــع      -

ــبالد     ــا الـ ــرت بهـ ــظ مـ ــاع الـ ــة االوضـ ــا نتيجـ ــكان    ملتوياتهـ ــم السـ ــزون معظـ ونـ

والطلبة يف تلك املناطق واستمرار صـرف امليزانيـات التسـيريية لـبعض املعاهـد      

 .القريبة العليا دون وضع احللول الالزمة بدجمها مع بعض املعاهد

م 2010 لسـنة  (12) تكليف مدير عام ألكثـر مـن معهـد باملخالفـة لقـانون رقـم       -

بشــأن عالقــات العمــل وقــرار انشــاء اهليئــة وكــذلك اهليكــل التنظيمــي املعتمــد   

 ومن امثلة ذلك ما يلي: م،2011 لسنة( 20) رقم
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 املؤهل التخص  اسم املدير املعهد

 دكتوراه فلسفة إسالمية  سم ي رةزوا-املعهد العالي لتقنيات علوم البحار
 دكتوراه فلسفة إسالمية  سم ي زوارة-املعهد العالي للعلوم والتقنية

 

 إدارة املعاهد الفنية املتوسطة:

 (27)مــن خــالل تقيــيم اداء عمــل ادارة املعاهــد الفنيــة املتوســطة والــظ تضــم عــدد     

معهد متوسط، تبني عـدد مـن املالحظـات نـورد منهـا       (380)مكتب بالبلديات وعدد 

 ما يلي:

قيام ادارة اهليئـة بتحويـل مبـالز ماليـة اس حسـابات مراقبـات اخلـدمات املاليـة          -

ــة     ــات العــــاملني باملعاهــــد املتوســــطة وكافــ بالبلــــديات لغــــرض صــــرف مرتبــ

املخصصات هلا االمر الذي يصـعب تسـوية هـذه املبـالز وتضـعف الرقابـة عليهـا        

عن عدم تسوية واقفـال مبـالز تلـك احلـواالت منـذ سـنوات سـابقة االمـر         فضال 

الــذي يــدعو اس اعــادة النظــر يف تلــك االليــات مبــا يضــمن الســهولة يف اعمــال       

 املتابعة والرقابة على تلك االموال.

خمالفة ادارة املعاهد الفنيـة املتوسـطة للـهيكل التنظيمـي املعتمـد للهيئـة رقـم         -

 -ث: من حيم 2011لسنة ( 20)

   اقــــرتان مــــدراء املعاهــــد الفنيــــة املتوســــطة واملــــدربني ومســــاعدي املــــدربني

باملعاهــد وكــل مــا يتعلــق بــأمورهم الوظيفيــة بالتنســيق مــع اجلهــات ذات      

 العالقة.

 .متابعة شؤون الطلبة باملعاهد التقنية املتوسطة 

         ــة املتوســطة مــن اعضــاء اعــداد التقــارير الســنوية عــن حاجــة املعاهــد الفني

 لتدريس ومدربني ومساعدي مدربني يف التخصصات املختلفة.هيئة ا

   اعـــداد الـــنظم اخلاصـــة برســـوم املعاهـــد الفنيـــة املتوســـطة وكيفيـــة ادائهـــا

 وشروط االعفاء منها.

  اعـــداد تقـــارير دوريـــة عـــن نشـــاطات االدارة واجنازاتهـــا واقرتاحـــات تطـــوير

 االداء.

       باملعاهـد الفنيـة   االشراف على تطـوير املنـاهج حسـب التخصصـات املوجـودة

املتوسطة مبا يضمن جودة املخرجات التعليمية وفـق املعـايري الدوليـة ومبـا     

 يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

    تقيــيم اداء املعاهــد الفنيــة املتوســطة بشــكل دوري ومســتمر وتشــكيل جلــان

متابعة وتفتييف للتأكد من تنفيـذ اخلطـط والـربامج واملنـاهج التعليميـة      

 املعتمدة.

 ــرتا ــمن     اقـ ــطة واملتضـ ــة املتوسـ ــد الفنيـ ــة باملعاهـ ــة اخلاصـ ــوائح الداخليـ ن اللـ

تنظيمهـــا مــــن النــــواحي العلميــــة واالداريـــة واملاليــــة وتقــــديم التوصــــيات   

 الالزمة.
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عـــدم توافـــق بعـــض املـــؤهالت العلميـــة لـــبعض مـــدراء مكاتـــب املعاهـــد الفنيـــة     -

ون عالقــات املتوســطة بالبلــديات مــع طبيعــة املهــام املكلفــني بهــا باملخالفــة لقــان 

، وكذلك اهليكل التنظيمـي املعتمـد للهيئـة رقـم     م2010لسنة ( 12)العمل رقم 

 .م2011لسنة  (20)

انقســام إدارة اهليئــة حيــث س انشــاء هيئــة باملنطقــة الشــرقية تتبعهــا عــدد مــن     -

 الكليات واملعاهد العليا واملتوسطة.

للظـروف االمنيـة   ببعض الكليات واملعاهد العليـا التقنيـة نظـرـا     ايقاف الدارسة -

 السائدة يف بعض املناطق.

 نظام الرقابة الداخلية:

  بشـأن تشـكيل جلـان    م، 2016لسنة  (1000)عدم مشول قرار رئيس اهليئة رقم

للكليــات م، 31/12/2016اجلــرد الســنوي ألصــول وموجــودات اهليئــة الصــادر يف 

 واملعاهد العليا واملتوسـطة حيـث مـن شـأن ذلـك ضـياع أصـول وموجـودات تلـك         

الكليات واملعاهد فضال عن اضـعاف الرقابـة عليهـا وتعرضـها للسـرقة والعبـث       

 مما يشكل ذلك ضررا باملال العام.

        وجود عدد من الصكوك الظ متثـل ضـمانات س االحتفـاظ بهـا باخلزينـة منـذ

سـنوات وي يـتم إيـداعها حبسـاب الودائـع واألمانـات باملخالفـة         "5"أكثر من 

 يزانية واحلسابات واملخازن.من الئحة امل( 64)للمادة 

         ــاني رقــم ــاب الث طــرف  (1984)وجــود عــدد مــن الصــكوك املعلقــة حبســاب الب

مصــرف ليبيــا املركــزي منــذ ســنوات ســابقة دون الــاذ اإلجــراءات القانونيــة  

 وفقا ملا نصف عليه الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

   ــ( 346)لـــوحظ االســـتناد اس قـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم بشـــأن م، 2013نة لسـ

بأعبـــاء  حتديـــد قيمـــة بعـــض اخلـــدمات االمـــر الـــذي ادى إس حتميـــل اهليئـــة 

 مالية اضافية مقابل ا ارات سكن للمسئولني باهليئة.

      االحتفــاظ مببــالز كــبرية حبســاب الودائــع واألمانــات كرصــيد مرحــل منــذ

مــــن الئحــــة امليزانيــــة   ( 162-161)ســــنوات ســــابقة باملخالفــــة لــــن  املــــواد     

 بات واملخازن.واحلسا

      ــز عــدد الســيارات التابعــة للهيئــة ــث  ة،ســيار( 48)بل ــوحظ بشــأنها حي عــدم  ل

خماطبــــة اجلهــــات ذات العالقــــة والــــاذ ادارة اهليئــــة االجــــراءات القانونيــــة 

ســــيارات س ســــرقتها واالكتفــــاء بفــــتح ملاضــــر اثبــــات   (6) لرتجيــــع عــــدد

 باملراكز االمنية.
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 امليزانيـة التسيرييــة:

بلغــف مجلــة احلــواالت املاليــة الــواردة للبــاب االول اهليئــة خــالل الســنة املاليــة     -

ــار،  4,074,636مبلــــــز م، 31/12/2016املنتهيــــــة يف  ــا بلغــــــف مجلــــــة  دينــــ كمــــ

دينــار أي بــوفر مبلــز     3,301,460املصــروفات الفعليــة عــن نفــس البــاب مبلــز       

 دينار. 773,176

اب الثـاني للهيئـة خـالل املنتهيـة     الـواردة للبـ   كما بلغف مجلة احلواالت املاليـة  -

بينمـا بلغــف مجلـة املصـروفات الفعليــة    دينـار،   850,000مبلـز  م 31/12/2016يف 

 دينار.1,550 دينار أي بوفر مبلز 848,450 عن نفس الباب مبلز

والبيــان التــالي يــبني احلــواالت املاليــة مقارنــة بقيمــة املصــروفات الفعليــة عــن    -

 م. 31/12/2016السنة املالية املنتهية يف 

 الباب  السنة 

قيمة احلواالت 

 املالية 

املصروفات 

 الفعلية 

 الرصيد 

 773,176 3,301,460 4,074,636 االول م2016

 1,550 848,450 850,000 الثاني م2016

 774,726 4,149,910 4,924,636 االمجالي 

 

مــن خــالل فحــ  ومراجعــة اذونــات الصــرف للميزانيــة التســيريية للهيئــة عــن      

 املالحظات: وجود عدد من تبني م31/12/2016السنة املالية املنتهية يف 

اعتمــــادات  (7)وجـــود عــــدد  مـــن خــــالل متابعـــة االعتمــــادات املســـتندية تــــبني     -

وي يتخــذ أي إجــراء قــانوني  م، 2014مســتنديه منتهيــة الصــالحية منــذ ســنة   

 حياهلا باملخالفة للقوانني واللوائح وبيانها كالتالي:

 أسم الشركة

قيمة فتح 

 االعتماد

تاري  فتح 

 االعتماد

مدة فتح 

 االعتماد

 9/2/2014 2,968,455 شركة بيف الشمس لالتصاالت

أربعة أشهر 

من تاري  

 فتح االعتماد

 13/2/2014 236,895 شركة صابا السترياد املعدات الصناعية املساهمة

 2014 2,130,303 ليبيا االمل لتجهيزات املعملية واملكتبية املساهمة

 13/2/2014 2,039,760 شركة الطيف الذهيب السترياد املعدات والوسائل التعليمية

 2014 599,882 ديار املدينة للتجهيزات املكتبية والتعليمية

واملعدات شركة الواجهة اجلديدة السترياد االجهزة 

 والوسائل التعليمية
473,790 2014 

 

، ي تـتم تسـويتها وأقفاهلـا    دينـار ( 12,000)عهدة ماليـة بقيمـة   ( 14)وجود عدد  -

مـــن الئحـــة امليزانيـــة  (188)باملخالفـــة لـــن  املــادة   م31/12/2016حتــى تـــاري   

واحلسابات واملخازن فضاـل عن عدم استيفاء كافـة البيانـات بالسـجل اخلـاص     

 املالية، بالعهد
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ترحيــل أرصــدة ســلف ماليــة للمــوظفني صــرفف منــذ ســنوات ســابقة وي يــتم   -

 دينـار، باملخالفـة لـن  املـادة     7,800 ، بقيمـة م31/12/2016تسويتها حتـى تـاري    

 حة امليزانية واحلسابات واملخازن.من الئ (188)

مـة  البــــاب الثـاني بقي   وجود عدد من الدفعات مقدمة مصروفــــــــة مــن حسـاب  -

 وبيانها كالتالي: م،31/12/2016دينار ولـم يتم تسويتها حتى ( 124,518)

 قيمة الدفعة اجلهة

 99,000 فندق غابة النصر ريكسوس

 22,000 فندق اوزو بنغازي

 3,518 فندق الفضيل بنغازي

 124,518 اإلمجالي

 

قضـية مرفوعــة مـن الغــري    "61" بلـز عـدد القضــايا املرفوعـة علــى اهليئـة عــدد     -

 :بذلك الظ الذت بشأنها وفيما يلي بيان ضد اهليئة واالجراءات القانونية

 عدد القضايا

عدد القضايا احملكومة 

 لصاا اهليئة

عدد القضايا احملكومة 

 ضد اهليئة

عدد القضايا 

 املتداولة

61 13 3 45 

 

بلـز الرصــيد الـدفرتي حلســاب الودائــع واالمانـات خــالل السـنة املاليــة املنتهيــة      -

دينــار حيــث تتمثــل هــذه الودائــع لصــاا عــدة        21,552 مبلــز م31/12/2016يف 

لسـنة   (23)جهات، ولـوحظ بشـأنها خمالفـة قـرار رئـيس ديـوان احملاسـبة رقـم         

ــال  بشــأن احلســابات املصــرفية فضــاـل عــن عــدم     م،2015 جهاتهــا إس  زاحالــة املب

وذلــك  اخــريإس  بــداـل مــن بقائهــا حبســاب الودائــع كرصــيد مرحــل مــن ســنة 

مـن الئحــة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن، وفيمــا     ( 162-161) باملخالفـة للمـواد  

 يلي بيان بالقيمة الدفرتية:

 م31/12/2016الرصيد الدفرتي يف  البيان السنة املالية

  21,552,530 ودائع وامانات  م2016

 

 االيرادات:

      م،31/12/2016بلغف مجلة االيرادات احملصلة خـالل السـنة املاليـة املنتهيـة يف 

ــز  دينــار مقابــل حتديــد قيــد واســتخراج افــادة التخــرج ورســوم         279,897مبل

الكليــات التقنيــة واملعاهــد التقنيــة العليــا التابعــة للهيئــة،     التســجيل مــن قبــل 

 وبيانها على النحو التالي:
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 املالية السنوات

إس  القيم الظ س حتويلها

 حساب االيراد العام

 361,945 م2012

  378,293 م2013

  289,447 م2014

  216,059 م2015

  279,897 م2016

 

حسـاب االيـراد   إس  قيام بعض الكليات واملعاهد الفنية العليا بتحويل االيـرادات  -

العام مبصرف ليبيا املركـزي مباشـره دون توسـيط حسـاب االيـرادات باهليئـة       

 من إدارة اهليئة. "5م ن"بالرغم من صرف دفاتر 

ــات      إعفــاء بعــض رســوم اســتخراج   - ــل الكلي اإلفــادات الــظ متــنح للطلبــة مــن قب

 واملعاهد الفنية العليا.  

 االلتزامات القائمة على اهليئة لصاا الغري:

لغــف مجلــة االلتزامــات القائمــة علــى اهليئــة حتــى نهايــة الســنة املاليــة ملــل   ب -

 وفيما يلي بيان بذلك: دينار 38,315,647الفح  مبلز 

 البيان القيمة بالدينار اسم املستفيد الباب

 30,840,000 مرتبات متعاونني للكليات واملعاهد العليا  االول 
 متعاونني

 125,000 مشرتيات وتوريدات ملالت  ارية  الثاني 
 توريد

 7,350,647 التعاقد مع شركات منذ سنوات سابقة  الثالث 
 عقود صيانة وتوريد 

 38,315,647 االمجالي 
 دينار

 

 وقد لوحظ بشأنها ما يلي:

 .ترتيب التزامات مالية دون وجود تغطية مالية 

   عــدم أخــذ املوافقــة كتابيــة مــن املراقــب املــالي باهليئــة قبــل ترتيــب االلتــزام

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 26)باخلالفة لن  املادة 

 العقود املربمة بني اهليئة وبعض الشركات ملشاريع الصيانة:

ــذ ســنوات ســابقة        - ــا من مــن قبــل   م(2013-2012)املشــاريع الــظ س التعاقــد عليه

وذلــك لغــرض  عقــد" 250"وبعــض الشــركات وقــد س ابــرام عــددإدارة اهليئــة 

دينـار  118,526,445الصيانة حيـث بلغـف القيمـة االمجاليـة هلـذه العقـود مبلـز        

دينــار، وقيمــة االلتــزام    80,490,127بينمــا بلغــف مجلــة املبــالز املســددة مبلــز      

 وفيما يلي بيان يوضح ذلك: دينار38,036,318
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عدد 

 املشاريع

 قيمة السدد قيمة التعاقدات

 النسبة %

االجناز  البيان

 املالي

االجناز 

 الفين

 مشاريع منتهية وليس عليها التزام  100% 100% 48,443,218 48,443,218 94

 مشاريع منتهية وعليها التزام  100% 57% 30,359,292 52,938,099 126

 املشاريع اجلارية  - 11% 1,687,617 15,320,393 26

4 1,824,735 
 مشاريع متوقفة )متعثرة( - - صفر

 80,490,127 118,526,445 االمجالي
- - - 

 

 2016 املركز العام للتدريب وتطوير التعليم
عــــدم التقيــــد بالتشــــريعات املاليــــة واإلداريــــة والقانونيــــة عنــــد التعاقــــد مــــع    -

الشركات واملراكز املتخصصة يف جمال التدريب حيـث لـوحظ ان بعضـها ي    

وبعضــها االخــر رأمساهلــا أقــل بكــثري م 2013يباشـر يف تنفيــذ العقــود منــذ العــام  

 املطلوب. على تقديم اخلدمات وفق الوجه من قيمة العقود مما يؤثر سلبـا

ــد املرتبـــات بواقـــع       - ــاوز يف الصـــرف علـــى بنـ ــن إمجـــالي املبـــالز    %(12)التجـ مـ

 من القانون املالي للدولة. (10)املخصصة للباب األول باملخالفة ألحكام املادة 

ظهــور صــكوك خمصــومة مــن حســاب امليزانيــة للمركــز دون قيــدها بالــدفاتر  -

 م. 2011دينار يرجع تاري  بعضها اس العام  1,854,333بلغف قيمتها 

ــو     - ــول  ـ ــة التحـ ــروفات ميزانيـ ــف مصـ ــار 700,000بلغـ ــات  دينـ ــل يف دفعـ  تتمثـ

 بشأنها ما يلي: ولوحظ شركات ومراكز تقنية وتدريب لصاا

 دينـــار يف نهايـــة الســـنة املاليـــة دون بيـــان ( 446,321) إلغـــاء صـــكوك بقيمـــة

 أسباب إلغاءها أو معاجلتها ملاسبيا.

  ــأخر ــة يفالتــ ــذي أدي    إحالــ ــر الــ ــرفية األمــ ــابات املصــ ــوف احلســ إس  كشــ

ــة     ــز يف نهايـ ــابات املركـ ــوية املصـــرفية حلسـ ــراءات التسـ الـــتحفظ علـــى اجـ

 السنة املالية  

  م. 2013وجود اعتمادات ي يتم قفلها يرجع تارخيها لعام 

       ــا يف ــد معهـ ــرة الشـــركات املتعاقـ ــتم مباشـ ــة ي يـ ــادات مفتوحـ ــود اعتمـ وجـ

شــروعات املتعلقـــة بهــا أو مباشــرة إدارة املركـــز مبعاجلتهــا وفـــق     تنفيــذ امل 

 االجراءات القانونية.

    التعاقــد مــع شــركات مببــالز تفــوق راس ماهلــا ممــا قــد يــؤثر علــى قــدرتها

 على التنفيذ بالشكل املطلوب.

تـــبني وجـــود عهـــد ماليـــة مصـــروفة وي تســـوى حتـــى نهايـــة الســـنة املاليـــة           -

 ئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.من ال( 188) باملخالفة للمادة
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 ادارة البعثات
ــا والبعثــات مــن ميزانيــة التحــول         بلغــف املخصصــات املاليــة لبنــد الدراســات العلي

ــاب الثالــــث  ــار ( 700)البــ ــون دينــ ــز   مليــ ــا مبلــ ــار خمصــــ   ( 10)منهــ ــون دينــ مليــ

 للخـــارج خـــالل احملالـــة للدراســـات العليـــا بالـــداخل، يف حـــني بلغـــف مجلـــة املبـــالز

للطلبة املوفـدين للدراسـة باخلـارج عـن طريـق وزارة التعلـيم       م 2017السنة املالية 

دينـــار، ( 112,452,504)دينـــار، أي بفـــائض وقـــدره    (587,547,496)مبلـــز وقـــدره  

وفيمــا يلــي   طالــب، (7666)قــدره  م31/12/2017 عــدد الطلبــة املقيــدين يف   نوكــا

 -احملالة للساحات:  واملبالز كشف إلعداد الطلبة

 البيان

عدد الطلبة يف 

31/12/2017 

 املبالز احملالة

 م2017السنة املالية  خالل

 461,831,115 6156 إدارة البعثات

 125,716,381 1050 املكتب الكندي

 0 460 الطريان التجاري

 587,547,496 7666 اإلمجالي 

 

 أســـفرت نتــــائج  م2017ومـــن خـــالل التقيـــيم واملتابعـــة للعمليـــات املاليـــة لســـنة        

 املراجعة عن العديد من املالحظات نوردها كالتالي: ــــ

تراخـــي وزارة التعلـــيم بإعـــداد منظومـــة خاصـــة باملوفـــدين للدراســـة تتضـــمن  -

كافــة البيانــات للطلبــة املوفــدين باخلــارج ممــا يؤكــد ان البيانــات غــري دقيقــة  

 وال يعتمد عليها يف الاذ القرارات. ةمؤكد وغري

اخـــتالف أعـــداد الطلبـــة والقـــيم املاليـــة بـــني خمرجـــات إدارة البعثـــات بـــوزارة     -

 التعليم عن املخرجات الواردة من امللحقيات.

مـنهم   وجود طلبة حتـال تفويضـاتهم مـن إدارة البعثـات وي يباشـروا الدراسـة        -

علمــا بــأن   الرتكيــة بالســاحةرســني علــى ســبيل املثــال ال احلصــر الطلبــة الدا  

القيمــــة  حيــــث بلغــــف  ،م2018م /2017أغلــــبهم تنتهــــي مــــدة إيفــــادهم ســــنة     

ممــا أدى  طالــب.( 74) لعــدديــورو  538,450اإلمجاليــة الــظ حتــال إلــيهم مبلــز  

 إس وجــــــود فائض حبسابات امللحقيات.

ها عــن التعلــيم بتقــارير مصــروفات  وزارة عــن موافــاة  امللحقيــات تقــاعس اغلــب  -

وبالرغم من ذلـك تقـوم إدارة البعثـات     م(2017حتى  م2015) السنــــــــــــــوات مــــن

وإدارة اخلزانة بوزارة املالية بتحويل مسـتحقات الطلبـة بشـكل     بوزارة التعليم

 دوري.

 يف معاجلة االلتزامات املالية املستحقة للطلبة. تقصري وزارة التعليم -
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اإلداريـة واملاليـة واملراقـب املـالي بـوزارة التعلـيم مبطالبـة        تراخي إدارة الشـؤون   -

حبســاباتها وأرصــدتها الدفرتيــة     البيانــات اخلاصــة   عــن  امللحقيــات باإلفصــان  

 وتقديم تقارير مصروفاتها بشكل دوري.  

إدارة البعثـــات والشــؤون اإلداريـــة واملاليــة بـــوزارة التعلــيم يف معاجلـــة     اهمــال   -

أذونــات الصــرف الــظ ي يــتم تنفيــذها مــن مصــرف ليبيــا املركــزي منــذ ســنة   

 حتى تارخيه.م 2015

تــأخر إدارة البعثــات بــوزارة التعلــيم يف إعــداد و هيــز القــوائم املاليــة املتعلقــة    -

ــع الثالــث والرابــع لســنة     حيــث س إحالــة املــنح  ،بــاملنح الشــهرية  الشــهرية للرب

املاليـــة للطلبـــة  تـــدهور األوضـــاع يف االمـــر الـــذي تســـبب م5/12/2017يف  م2017

 باخلارج. الدارسني

تقــارير مصــروفاتها عــن    قصــور اغلــب امللحقيــات الطالبيــة الثقافيــة بإحالــة      -

 مــن قيمــة الرســوم الدراســية، %( 50)قيمــة الرســوم الدراســية احملالــة بنســبة  

ــ ــية  ورســـ ــم الدراســـ ــاء للمواســـ ــى  م(2017م/2016م( )2016م/2015)وم األبنـــ حتـــ

 تارخيه مما أدى إس التحفظ على إحالة النسبة الباقية.

تقــاعس اغلــب امللحقيــات الثقافيــة بإحالــة املطالبــات املاليــة اخلاصــة بالرســوم    -

وفق مطالبات اجلامعـات ممـا أدي لقيـام إدارة البعثـات     ( 2017/2018)الدراسية 

 م(2017م/2016)مـــن قيمـــة الرســـوم الدراســـية للموســـم %( 50)الــة قيمـــة  بإح

وذلـك لغـرض اسـتنفاذ     ساحة دراسية( 50) ساحة دراسية من أصل (21)لعدد 

 م.2017خمصصات بند الدراسات باخلارج للعام 

ــة     - ــيم مبطالبـ ــوزارة التعلـ ــة بـ ــؤون املاليـ ــات والشـ ــي إدارة البعثـ ــات  تراخـ امللحقيـ

فاتها للتفـويض املصـلحي الـذي س حتويلـه مبوجـب      مبوافاتها بتقـارير مصـرو  

اخلــاص  ردينــا (89,263,390)بقيمــة  م22/9/2014ملضــر االجتمــاع املنعقــد يف 

والتـــأمني طـــيب ورســـوم ( 2014/2015) بالرســـوم الدراســـية للموســـم الدراســـي

مــــن الئحــــة امليزانيــــة    (157)األبنــــاء لــــبعض امللحقيــــات باملخالفــــة للمــــادة     

 واحلسابات واملخازن.  

يتم إعداد القـوائم املاليـة اخلاصـة بقيمـة الرسـوم الدراسـية للطلبـة املوفـدين           -

للدراسة باخلارج عن طريق وزارة التعليم بناء على قيم تقديريـة مبـالز فيهـا    

فضــال عــن عــدم قيــام امللحقيــات بتقــديم تقــارير مصــروفاتها الفعليــة وفــق          

 امعات واألكادمييات الدراسية.مطالبات اجل

ــمن          - ــة تتضـ ــارير دوريـ ــديم تقـ ــيم بتقـ ــوزارة التعلـ ــات بـ ــام إدارة البعثـ ــدم قيـ عـ

املوفدين للدراسة باخلـارج وإيضـان أعـداد مـن انهـوا دراسـتهم بنجـان وكـذلك         

من انتهى إيفـادهم ألي سـبب مـن األسـباب املنصـوص عليهـا يف الئحـة اإليفـاد         

مــن املــادة الثامنــة بالئحــة اإليفــاد  ( 4)رقــم  قرةممــا يعــد خمالفــة ملــا ورد بــالف 

 م.2005لستة  (43)رقم 
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ــم         - ــر ملوسـ ــة مصـ ــني بدولـ ــة الدارسـ ــية للطلبـ ــوم الدراسـ ــة الرسـ ــادة يف قيمـ زيـ

بقيمــة الرســوم  دوالر لكــل طالــب مقارنـــة( 1000)مبــا يعــادل م( 2017–م 2016)

ــا  دون توضـــيح أســـباب الزيـــادة، م(2016–م 2015)الدراســـية ملوســـم  إس  اديممـ

ــبة    ــل نسـ ــى حتويـ ــة علـ ــديرا  %( 50)املوافقـ ــها تقـ ــوب حتويلـ ــة املطلـ ــن القيمـ  مـ

 .لظروف الطلبة

تـــبني مـــن خـــالل متابعـــة التحـــويالت املاليـــة وجـــود معـــامالت لـــ  ســـنوات  -

 مما يدل على ضعف املتابعة والتنسيق. سابقة

ــة      - ــهريا إس إدارة اخلزانـ ــاباتها شـ ــال حسـ ــارج بإرسـ ــات باخلـ ــام امللحقيـ ــدم قيـ عـ

حلســابات بــوزارة املاليــة فضــال عــن عــدم قيــام إدارة اخلزانــة بوقــف حتويــل      وا

خمصصـــات ألي بعثـــة ال تـــرد حســـاباتها يف املوعـــد احملـــدد ممـــا يعـــد خمالفـــة 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (157)و  (156)للمواد 

رفــض بعــض األكادمييــات واجلامعــات باخلــارج تســليم الطلبــة اخلــر ني         -

م العلميــة وذلــك لعــدم تســديد قيمــة الرســوم الدراســية، االمــر الــذي    شــهاداته

مصـاريف   بالسـاحات الدراسـية وعـدم قفـل ملفـاتهم وتكبـدهم       ادى إس بقائهم

 باهظة نتيجة لذلك.  

ــة املوفــدين للدراســة باخلــارج عــن طريــق وزارة         - ــدهور أوضــاع معظــم الطلب ت

ــيم ــى ممــا ادى      التعل ــذين أنهــوا دراســتهم باخلــارج عل ــاتهم   ال لعــدم إقفــال ملف

 والرجوع ألعماهلم إس نظرا لعدم تسوية أوضاعهم املالية املتأخرة.

ــان   - ــبني ب ــدارس ت ــع لشــركات خــدمات     التابعــة للســفارات  معظــم امل ــظ تتب وال

تعليميــة ليبيــة خاصــة منفــذة للمــنهج اللــييب تعمــل دون اســتكمال اإلجــراءات  

منهـا املـدارس    اللـييب  جلـانبني االقانونية واحلصول على املوافقات املطلوبة من 

 التابعة للسفارة الرتكية.  

ــاد   يف الســـاحة  يوجـــد طلبـــة - أعمـــارهم  ـــاوزت الســـن احملـــددة بالئحـــة اإليفـ

   م2005لسنة ( 43)للخارج رقم 

ــة        - ــائج مراجعــة التوثيــق واملعلومــات بــوزارة املاليــة لكشــوفات الطلب أظهــرت نت

الـــب متـــوفني أدرجـــف   ط (11)املوفـــدين للدراســـة باخلـــارج عـــن وجـــود عـــدد      

 م 2017أمسائهم بكشوفات املنح الشهرية للنصف الثاني لسنة 

قصور وتراخي إدارة البعثات مبتابعة وتنظيم ملف الطلبـة املوفـدين للدراسـة     -

باخلـــارج مـــع مركـــز التوثيـــق واملعلومـــات وموافاتهـــا بـــاملتغريات الـــظ حتـــدث  

الوطنيـــة غـــري للطلبـــة بشـــكل دوري ومعاجلـــة الطلبـــة الـــذين ظهـــرت أرقـــام   

 مطابقة ألمسائهم.

ــن         - ــراج عـ ــات وس اإلفـ ــإدارة البعثـ ــاتهم بـ ــف ملفـ ــة أقفلـ ــن الطلبـ ــدد مـ ــود عـ وجـ

مرتبــاتهم بالكامــل أدرجــف أمســائهم بالكشــوفات اخلاصــة بــالربع األول لســنة  

 -بيانهم كالتالي: م 2017
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 قفل ملفه الدراسي وثم اإلفراج عن مرتبه بالكامل ع م ك

 إنهاء الدراسة وثم اإلفراج عن مرتبه بالكامل  رم ع

 إنهاء الدراسة وثم اإلفراج عن مرتبه بالكامل م م ع ا

 إقفال ملف الدراسي وثم اإلفراج عن مرتبه بالكامل ف م ن

 

 –وجود أكثر من قـرار إيفـاد للطالـب الواحـد مـن عـدة جهـات )وزارة التعلـيم           -

 -بيانهم كالتالي : وزارة الدفاع(

 مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االسم

 يتقاضى املنحة عن طريق الدفاع والتعليم م ا ع ل

 يتقاضى املنحة عن طريق الدفاع والتعليم م ه ع ص

 

 طلبة الطريان التجاري عقود املواصالت
مــن خــالل قيــام الــديوان باإلشــراف واملتابعــة مللــف الطلبــة الدارســني يف جمــال           

تــبني  الطـريان التجـاري واملراقبـة اجلويـة )عقــود املواصـالت( الدارسـني بربيطانيـا       

 املالحظات نوردها كالتالي: ــــ وجود جمموعة من

بإلغــاء اللجنــة الدائمــة  م2017لســنة ( 762) القــرارقيــام وزارة التعلــيم بإصــدار  -

طلبة الطريان الدارسني بربيطانيـا دون األخـذ يف   على  التابعة للوزارة املشرفة

تكليــف جلنــة  واألســباب الــظ مــن اجلــها س االعتبــار نتــائج اعماهلــا وتوصــياتها

إس  ممـــا أدي دائمـــة باإلشـــراف واإلجـــراءات التنفيذيـــة املتخـــذة باخلصـــوص، 

 اب املتابعة واستمرارية إيفاد الطلبة ملباشرة دراستهم.غي

قامــف وزارة التعلــيم بإيقــاف الصــرف علــى الطلبــة الــذين باشــروا الدراســة يف    -

ــذي    ــر الـ ــ ، االمـ ــال التخصـ ــام جمـ ــا    أدي اس قيـ ــد معهـ ــات املتعاقـ األكادمييـ

 .بتهديد الطلبة وذلك بإيقافهم عن استكمال دراستهم

لحقيــات وشــئون الطلبــة واللجنــة الدائمــة والعمــل غيــاب التنســيق بــني إدارة امل -

بقــوائم الطلبــة املعتمــدة مــن الــديوان الــذين يــتم الصــرف علــيهم مــن حســاب      

ــة      ــة اجلويــة بامللحقي ــة الطــريان واملراقب ــب عليــه     وديعــة طلب األمــر الــذي ترت

 الصرف. ظهور ازدواجية يف

تنفيـذ حـاالت    عدم التزام وزارة التعلـيم بتنفيـذ توصـيات ديـوان احملاسـبة عنـد       -

النقل من حيث املدة مبـا ال يتجـاوز املـدة الـظ نصـف عليهـا العقـود املربمـة بـني          

 وزارة املواصالت واألكادمييات يف بريطانيا.

     ــازوا قيـــام إدارة امللحقيـــات بإمتـــام إجـــراءات نقـــل لـــبعض الطلبـــة الـــذين اجتـ

ت وي يوفقـوا يف احلصـول علـى قبـول أكـادميي واحلـاال       مرحلة دراسة اللغة

ــة   ــتها األكادمييـ ــق يف دراسـ ــدة  إس  الـــظ ي توفـ ــاب املـ ــري دون احتسـ دول أخـ

 املصروفة عليهم.  
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تراخي وزارة التعليم يف معاجلـة أوضـاع الطلبـة الـذين اجتـازوا اللغـة ولـديهم         -

قبول مـن األكادمييـات املتعاقـد معهـا وي يتمكنـوا مـن دراسـة التخصـ  مـن          

ــات    ــال األكادمييـ ــة حيـ ــراءات رادعـ ــاذ إجـ ــة يف   الـ ــوت الفرصـ ــذي فـ ــر الـ  األمـ

ــك        ــد احملــددة. فضــال عــن ذل ــة لدراســتهم ولــرجهم يف املواعي مواصــلة الطلب

 سيؤدي األمر إس إعادة دراسة اللغة من جديد.

تـــــأخر الطلبـــــة يف املباشـــــرة مـــــن دراســـــة التخصـــــ  ومباشـــــرة التحـــــاقهم    -

 طالـب مـن   (250)باألكادمييات حيث بلز عدد الطلبة الدارسـني فعليـا حـوالي    

مــن قيمـــة  %( 25)طالــب بــالرغم مــن إنـــه قــد س تســديد قيمــة       ( 466) أصــل 

الرســوم الدراســية لألكادمييــات، ممــا يــدل علــى عــدم إمكانيــة األكادمييــات    

املتعاقد من املباشرة لدراستهم ولرجهم يف املواعيـد احملـددة، فضـال عـن عـدم      

   البدائل الاذ وزارة التعليم اي إجراءات حيال التأخري وإ اد

 املكتب الكندي 
مــن خــالل متابعــة الــديوان لالتفاقيــة املربمــة بــني وزارة التعلــيم واملكتــب الكنــدي  

املتعاقد معـه بشـأن االشـراف علـى الربنـامج التعليمـي للطلبـة الدارسـني بكـل مـن           

 كندا وأمريكا لوحظ االتي:

 م31/8/2018حتـى   م1/9/2017قيام وزارة التعليم بتجديد االتفاقية مـن الفـرتة    -

علــى  دون عرضــها طالــب( 1660)دوالر أمريكــي لعــدد  ( 136,774,203)بقيمــة 

 م.2013لسنة ( 19)من القانون رقم ( 24)ديوان احملاسبة باملخالفة لن  املادة 

عدم قيام الوزارة بعرض موضوع االتفاقية على جلنة متخصصة مـن الـوزارة    -

ى مــن  ديــد لدراســتها ماليــا وفنيــا معتمــدة مــن الــوزارة توضــح مــدي اجلــدو 

 االتفاقية من عدمه.

اجراءات لتفعيـل امللحقيـات الثقافيـة بكـل مـن كنـدا        أيتراخي الوزارة بالاذ  -

وأمريكيا لغرض التقليل من حجم اإلنفاق، حيـث بلغـف اتعـاب املكتـب الكنـدي      

 دوالر. (2,973,060)طالب مبلز وقدره  (1660) ملدة سنة لعدد

ضـر إقفـال االتفاقيـات السـابقة مـع املكتـب       عدم قيام وزارة التعليم بإعـداد ملا  -

الكندي وحتديد األرصدة املتبقيـة يف نهايـة كـل اتفاقيـة والبنـود الـظ ي يـتم        

 االلتزام بها وكيفية معاجلتها.

اسـاس قيمـة   علـى   حدد قيمة االتفاقية بناء على ما عـرض مـن املكتـب الكنـدي     -

للطلبـة باملكتـب   تقديرية دون ان تكون مطابقة فعلية يف ظـل وجـود منظومـة    

 املذكور.

مـا بـني أعــداد الطلبـة الفعلـني الدارســني      عـدم قيـام الـوزارة بــإجراءات املطابقـة     -

حتف اشراف املكتب الكنـدي وأعـداد الطلبـة مبنظومـة ادارة امللحقيـات وشـؤون       

 الطلبة قبل ابرام االتفاقية.  
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ــوزارة بالــاذ    - ــذين انهــوا دراســتهم     أيتراخــي ال ــة ال ــال الطلب وي  إجــراءات حي

 ءارض الـــوطن، فضـــال عـــن الطلبـــة الـــذين حتصـــلوا علـــى اللجـــو إس  يرجعـــوا

اإلنســاني مــن احلكومــة الكنديــة وال زالــوا يتقاضــون مســتحقاتهم الدراســية        

 ويتم الصرف عليهم من الدولة الليبية.

 جامعة طرابلس
 تبني التالي: 2016من خالل مراجعة وتقييم اجلامعة عن العام 

تـوس الـديوان   كليـة، حيـث    20 إس احلـالي  الوقف يف هلا التابعة الكليات عدد تبلز

 القيـــام يف دورهـــا علـــى الوقـــوف تقيـــيم أداء اجلامعـــة بهـــدفم 2017خـــالل العـــام 

 ورفــع مســتوي املســتمر والتحســني اجلــودة ضــمان لتحقيــق الالزمــة بــاإلجراءات

ــتعلم ــدرة الـ ــى والقـ ــث علـ ــابات    البحـ ــة احلسـ ــب فحـــ  ومراجعـ العلمـــي إس جانـ

 :وتقييم أدائها املالي وتوصل إس النتائج التالية

واقتصــارها فقــط  االســرتاتيجي بــالتخطيط خمتصــة افتقــار اجلامعــة إلدارة -

 االداريـــة للشـــؤون اجلامعـــة وكيـــل يتبـــع واملتابعـــة، للتخطـــيط مكتـــب علـــى

 .واملالية

 وذلــك املــدى واالســرتاتيجية بعيــدة الســنوية اخلطــط بــاقرتان املكتــب يقــوم ال -

 باخلصوص.م 2008 لسنة( 22) رقم ملا ورد بالقرار خمالفـا

ــر - ــة تقتصــ ــى   آليــ ــة علــ ــيط واملتابعــ ــب التخطــ ــل مكتــ ــارات عمــ ــة الزيــ  امليدانيــ

 اجلامعــة رئاسـة  مـن  الصـادرة  القـرارات  ومتابعـة  املكتـب  اس احملالـة  والشـكاوى 

 اجلامعة فقط. يف النظافة شركة وتقييم

 مكتــب التخطــيط واملتابعــة لعــدم  الــظ تصــدر عــن    الســنوية ضــعف التقــارير  -

 .وتنفيذه العمل آليات يوضح وشامل تفصيلي بيان على احتوائها

ــات    - ــربط التخصصــ ــظ تــ ــات الــ ــط والدراســ ــاب اخلطــ ــارات غيــ ــة واملهــ  املطلوبــ

 للتعلــيم ملفــزة بيئــة وتــوفري العمــل ســوق مبتطلبــات نوعـــا كمــا للخــر ني

 واخلدميـة  واإلداريـة  والتنظيميـة  التحتيـة  البنيـة  يشـمل  مبـا  العلمـي  والبحث

 واملعلوماتية.

حتـى  م 2007عدم قيـام ادارة اجلامعـة بتحـديث املـالك الـوظيفي املعتمـد لسـنة         -

 تارخيه.

مــن أمجــالي احلــواالت للبــابني  %( 7) ــاوز ادارة اجلامعــة يف الصــرف بواقــع   -

مـن قـانون   ( 10)باملخالفـة ألحكـام املـادة    م 2016االول والثاني عن السنة املاليـة  

ــ ــة      النظــ ــة مقارنــ ــواالت املاليــ ــح احلــ ــالي يوضــ ــان التــ ــة، والبيــ ــالي للدولــ ام املــ

 باملصروفات الفعلية للجامعة.
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 الرصيد املصروفات الفعلية قيمة احلواالت املالية البيان

 (-) 10,398,699 159,792,200 149,393,521 الباب االول

 (-) 107,291 9,909,290 9,799,999 الباب الثاني

 10,505,970 169,699,490 159,193,520 اإلمجالي

 

عـدم تطــابق قيمــة االيــرادات االمجاليـة احملصــلة والــواردة باحلســاب اخلتــامي    -

 مع املثبف باخلزينة والبيان التالي يوضح ذلك:  

 الســـنة
االيرادات املتنوعة 

 حسب الكشف اخلتامي
حسب افادة اخلزينة 

 الرئيسية
 بةـالنس رقــــالف

2015 1,900,768 1,551,560 349,208 23% 

2016 745,184 963,899 218,714 23% 

2017 958,686 948,061 10,624 1% 
  

ــنة    - ــرادات ســ ــاع االيــ ــع ارتفــ ــبة م 2015يرجــ ــنة   % 38بنســ ــن ســ إس م، 2016عــ

ــة        ــنح وحصـ ــاد ومـ ــيم ايفـ ــد وقـ ــاقي عهـ ــؤمتر وبـ ــرتاك مـ ــب واشـ ــرتجاع رواتـ اسـ

 املضمون يف تلك السنة  

ــإيرادات   - ــان بـ ــي بيـ ــا يلـ ــب فيمـ ــة    مكتـ ــة باجلامعـ ــوارد الذاتيـ ــة املـ ــةتنميـ  اخلاصـ

 املستندات:املرافق االستثمارية املتمثلة يف املقاهي وملال تصوير ب

 السنـــــة
ايرادات ملصلة عن 

 السنة
ايرادات ملصلة عن 

 سنوات سابقة
 امجالي االيرادات

2015 218,389 73,354 291,744 

2016 208,518 159,378 367,896 

2017 229,533 125,947 355,480 

 1,015,120 358,679 656,441 االمجــــالي

 

 وقد لوحظ بشأنها ما يلي:  

       ضــعف ادارة اجلامعــة يف متابعــة حتصــيل الــديون املرتاكمــة علــى بعــض

 دينار.( 469,603)قيمة م 31/12/2016املستثمرين بلغف قيمتها حتى 

          قيــام بعــض املســتثمرين للمرافــق االســتثمارية باجلامعــة بإعــادة تــأجري

هذه املرافـق ملسـتثمرين آخـرين )بالبـاطن( بقـيم إ اريـه أكـرب مـن القـيم          

املنصــوص عليهــا يف عقــد اال ــار باملخالفــة، االمــر الــذي أدى اس ارتفـــاع        

 االسعار اخلدمية باملرافق االستثمارية.

    ــا ــر النهـ ــاد التقريـ ــدم اعتمـ ــق     عـ ــر املرافـ ــة حبصـ ــة املكلفـ ــال اللجنـ ئي ألعمـ

االستثمارية ومتابعة اجراءات استثمار املوارد الذاتيـة باجلامعـة وفقــا قـرار     

فضـــــاـل عـــــن عـــــدم االخـــــذ  م 2016 لســـــنة (1672)رئـــــيس اجلامعـــــة رقـــــم 

 مبالحظات وتوصيات اللجنة املذكورة.
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ت وجـــود العديـــد مـــن الصـــكوك املصـــرفية ي تســـلم ألصـــاحبها ترجـــع لســـنوا    -

ــادة    ــا نصـــف عليـــه املـ مـــن الئحـــة امليزانيـــة  ( 118)ســـابقة وي يتخـــذ حياهلـــا مـ

 واحلسابات واملخازن والبيان التالي يوضح ذلك:  

 عدد الصكوك بيان احلساب

القيمة االمجالية 

 للصكوك

 667,146 348 الباب األول

 201,962 84 الباب الثاني

 354,962 260 االمانات

 98,448 63 الطوارئ

 

ــى        - ــيلها حتــ ــويتها وحتصــ ــتم تســ ــظ ي يــ ــة الــ ــدفعات املقدمــ ــة الــ ــف مجلــ بلغــ

 دينار بيانها على النحو التالي:( 2,570,852) و  31/12/2017

 الرصيد املتبقي ما س تسويته قيمة الدفعة اسم اجلهة املستفيدة

 80,000 150,000 230,000 فندق الواحات 

 15,000 - 15,000 تيبسظفندق 

 20,000 - 20,000 املهاري سرتفندق 

 389,338 736,846 1,126,185 فندق باب البحر

 15,000 - 15,000 شركة جديد افريقيا للسيارات

 145,000 100,000 245,000 القرية السياحية جنزور 

 106,273 169,369 275,643 فندق باب اجلديد

 109,116 4,187 113,304 فندق الكبري 

 224,164 825,835 1,050,000 شركة الوطنية الليبية للخدمات السياحية 

 167,672 16,211 183,883 طلبة لدفعة من حصة االحتاد العام ل

 731,108 467,600 1,198,709 اخلطوط اجلوية الليبية 

 309,108 90,892 400,000 اخلطوط اجلوية االفريقية 

 50,000 50,000 100,000 كورنثيافندق 

 100,000 - 100,000 شركة الربيقة لتسويق النفط

 5,000 - 5,000 شركة االبراج العامرة للمقاوالت العامة

 10,000 - 10,000 شركة وادي النبات للمقاوالت العامة

 37,125 - 37,125 شركة االوفياء للخدمات التموينية 

 5,000 - 5,000 فندق جاكرتا

 51,944 - 51,944 الرباقشركة اخلطوط اجلوية 

 2,570,852 2,610,942 5,181,794 اإلمجـــــــــــــالي

 

 من خالل الفح  واملتابعة لوحظ ما يلي:

         عدم إجراء مطابقات بـني ادارة اجلامعـة وهـذه اجلهـات إلثبـات صـحة هـذه

 االرصدة.

      عدم وجود مطالبات صادرة من إدارة اجلامعة برتجيـع هـذه املبـالز السـيما

 (.2006,2007)وان بعضها يرجع اس سنظ 
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  مبنظومــــة  عــــدم مســــك ســــجل للمتابعــــة حركــــة الــــدفعات واالكتفــــاء

 احلسابات االلكرتونية.

       ــز بلغــف القيمــة االمجاليــة للســلف الشخصــية وعــالوات الســفر واملبيــف مبل

 :ولوحظ بشأنها االتيدينار ( 1,091,334)وقدره 

      ــن ــن الفــــرتة مــ ــلف عــ ــة الســ ــاعد ملتابعــــة حركــ عــــدم مســــك ســــجل مســ

 حتى سنة الفح .م 1/1/2006

     ــلف ــم الســ ــراءات الالزمــــة خلصــ ــاذ االجــ ــة بالــ ــام ادارة اجلامعــ عــــدم قيــ

 م. 31/12/2016وتسويتها حتى 

   مبلغــــا وقــــدره م 31/12/2016بلــــز الرصــــيد الــــدفرتي حلســــاب الودائــــع يف

ــأنه ( 26,075,190) ــوحظ بشـ ــار ولـ ــة     دينـ ــاعد ملتابعـ ــجل مسـ ــك سـ ــدم مسـ عـ

ــادة      ــة لــــن  املــ ــاب باملخالفــ ــة احلســ ــة امليزانيــــة    (163)حركــ ــن الئحــ مــ

 واحلسابات واملخازن.

التأخري يف أحاله ما خيـ  مسـتحقات اجلهـات السـيادية )مصـلحة الضـرائب،        -

صــندوق اجلهــاد، هيئــة التضــامن االجتمــاعي، صــندوق الضــمان االجتمــاعي(     

 م. 31/12/2016حتى 

مـن   (162)االحتفاظ مببـالز  ـاوزت مـدتها سـتة أشـهر باملخالفـة لـن  املـادة          -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

ســلمف ألشــخاص وي ترجــع بــالرغم مــن انتهــاء  ةســيار( 40)تــبني وجــود عــدد  -

 عالقاتهم الوظيفية باجلامعة.

تشـغل مسـاحة كـبرية جـدـا ي      لوحظ وجود عدد كبري مـن السـيارات اخلـردة    -

 تقم ادارة اجلامعة بالاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حياهلا.

 والشؤون الطالبية: التدريس هيئة

 ان بعدد الطلبة لكل عضو هيئة التدريس قـار حسـب الكليـات بعـد     فيما يلي بي

مــن اعضــاء هيئــة التــدريس الــذين يتمتعــون حبــق      %(15)خصــم مــا نســبته   

 اجازة التفر :

 النتيجة  املعدل نسبة أعضاء هيئة التدريس إس الطلبة  الكلية 

 العلوم 
 1:9  طلبة 9عضو هيئة تدريس لكل 

 فائض 

 الطب البشري 
 95:1 طالب  95عضو هيئة تدريس لكل 

 عجز 

 غشري بن قصر الرتبية
 12:1 طالب 12عضو هيئة تدريس لكل 

 فائض

 االقتصاد طرابلس 
 41:1 طالب41عضو هيئة تدريس لكل 

 معتدل نسبيـا 

 

 وقد لوحظ بشأن ما يلي:  
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فائض يف اعداد هيئة تدريس بكليـة العلـوم إال أنهـا قامـف بالتعاقـد       رغم وجود -

   .متعاون (19)مع عدد 

تــدريس بكليــة الرتبيــة قصــر بــن غشــري إال   هيئــة اعــداد يف فــائض رغــم وجــود -

 متعاون. 17 مع بالتعاقد قامف أنها

 قامـف  تـدريس بكليـة الرتبيـة قصـر بـن غشـري إال أنهـا        هيئـة  اعداد رغم اعتدال -

 %.2متعاون رغم اإلفادة مسبقـا بأن نسبة العجز ال تتجاوز  93 مع بالتعاقد

 فيما يلي بيان بعدد الطلبة لكل معيد حسب الكليات: -

 النتيجة  املعدل الطلبة املعيدين إس نسبة الكلية 

 معتدل  32:1  طالب 32لكل  معيد العلوم 

 فائض  14:1  طالب 14لكل  معيد الطب البشري 

 18:1  طالب 18لكل  معيد غشري بن قصر الرتبية
 فائض

 136:1  طالب 136لكل  معيد االقتصاد طرابلس 
 جيد 

 

 وقد لوحظ بشأن ما يلي:  

أقســام  رغــم اعتــدال نســبة املعيــدين بكليــة العلــوم إال أن معــدل تــوزيعهم بــني     -

   على النحو التالي:%( 27%، 1)تراون ما بني  الكلية غري معتدل

 نسبة املعيدين املعيدينعدد  القسم العلمي

 %27 21 احلاسب اآللي

 %10 8 علم النبات

 %14 11 الكيمياء

 %14 11 علم احليوان

 %6 5 الفيزياء

 %6 5 اإلحصاء

 %5 4 اجليولوجيا

 %8 6 اجليوفيزياء

 %1 1 الغالف اجلوي

 %9 7 الرياضيات

 %100 79 اجملمـــوع
 

    يعتـــرب عـــدد املعيـــدين بكليـــة الطـــب البشـــري أكـــرب مـــن عـــدد أعضـــاء هيئـــة

مــن امجــالي  %( 35)و  مــن اإلمجــالي  %(82)وبواقــع  (488)التــدريس بفــارق  

 املعيدين باجلامعة.

   يتضــح أيضـــا ســوء توزيــع املعيــدين داخــل كليــة الطــب البشــري حيــث يــرتاون

   على النحو التالي:%( 21%، 1)معدل التوزيع ما بني 
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 نسبة املعيدين عدد املعيدين القسم العلمي

 %16 96 اجلراحة

 %21 127 الباطنة

 %5 31 األشعة

 %6 34 النساء والتوليد

 %15 89 طب االطفال

 %2 14 األحياء الدقيقة واملناعة الطبية

 %5 30 طب العيون

 %4 22 علم األدوية

 %4 24 علم األمراض

 %3 20 األنسجة والوراثة الطبية

 %3 15 الطفيليات

 %1 7 الكيمياء احليوية

 %2 11 وظائف األعضاء

 %3 17 طب االسرة واجملتمع

 %4 25 الطب الشرعي والسموم

 %5 31 التشريح

 %100 593 اجملمـــوع
 

           يتضح أيضـا سوء توزيـع املعيـدين داخـل كليـة الرتبيـة قصـر بـن غشـري حيـث

   النحو التالي:على %( 20%، 1)يرتاون معدل التوزيع ما بني 

 نسبة املعيدين عدد املعيدين القسم العلمي

 %6 7 الكيمياء

 %5 5 الرياضيات

 %9 10 الفيزياء

 %20 22 اللغة اإلجنليزية

 %10 11 اللغة العربية

 %11 12 احلاسب اآللي

 %10 11 الدراسات اإلسالمية

 %12 13 معلم فصل

 %3 3 رياض األطفال

 %2 2 االجتماعيةاخلدمة 

 %3 3 اجلغرافيا

 %10 11 األحياء

 %100 110 اجملمـــوع
 

 .ضمان اجلودة والتحسني املستمر

          تعتــرب اآلليــة املتبعــة يف تنفيــذ ضــمان اجلــودة ضــعيفة حيــث ان التوصــيات

واملقرتحات واخلطط الظ يقوم بإعدادها مكتـب ضـمان اجلـودة وتقيـيم االداء     

املكتــب بأســفل اهليكــل التنظيمــي باجلامعــة غــري ملزمــة ويرجــع ذلــك لوجــود 

 للجامعة.
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        عــدم تفــويض مــدير املكتــب بصــالحيات كاملــة للعمــل مــن اجــل التحســني

والتطــوير، كمــا ان مــدير املكتــب ال يــتم دعوتــه حلضــور اجتماعــات جملــس      

اجلامعــة، وهكــذا بالنســبة لرؤســاء اقســام اجلــودة بالكليــات ال يــتم دعـــوتهم         

لي فهـــم مغيـــبني عمـــا يـــدور يف اروقـــة  الجتماعـــات جمـــالس الكليـــات، وبالتـــا

 اجلامعة والكليات.

         ،ــات غــري متفــرغني ألداء عملــهم ــب ورؤســاء اقســام اجلــودة بالكلي مــدير املكت

 وهم يف الغالب اعضاء هيئة تدريس.

      ال تقــوم اجلامعــة باســتخدام رســالتها وأهــدافها كأســاس للتــدقيق الــداخلي

 م الذاتي بشكل مستمر.وحتسني اجلودة، وكذلك عدم قيام املكتب بالتقيي

             قام املكتـب بوضـع آليـات لتقيـيم اعضـاء هيئـة التـدريس وقيـاس رضـاهم عـن

ــات غــري        ــوظفني والطــالب، إال ان هــذه اآللي ــيم أداء امل ــة التعليمــة وتقي العملي

 مفعلة.

 اإللكرتونية. االدارة تفعيل  اه واضحة سياسات تفتقر اجلامعة اس وجود 

 االحتياجات املالية، مما تسبب يف عرقلـة معظـم    تقصري ادارة اجلامعة بتوفري

 اعمال املكتب لقلة االمكانيات املتوفرة لديه.

  ي م 2016-2011فيمــا يتعلــق بالتقــارير الصــادرة حــول اخلطــة االســرتاتيجية

يعتـــرب م 2015كمـــا ان تقريـــر  ،(2015، 2011)يصـــدر ســـوى تقريـــرين فقـــط 

 م. 2011ضعيف نسبيـا مقارنة بالتقرير الصادر سنة 

    (398)لــوحظ قيــام وزيــر التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي بإصــدار قــرار رقــم 

 بشــــأن نقــــل تبعيــــة كليــــة الشــــريعة والقــــانون مــــن اجلامعــــة  2016لســــنة 

جامعــة طــرابلس، وان هــذا القــرار كــان معيبـــا بســبب صــدوره  إس  األمسريــة

ــؤول      ــوزراء،  إس  مــن غــري جهــة خمتصــة، اذ ان هــذا االختصــاص ي ــس ال جمل

ــي       ــرتاف الرمسـ ــات او االعـ ــوفر املخصصـ ــدم تـ ــن عـ ــاني مـ ــة تعـ ــف الكليـ والزالـ

 .الشخصيةالنهائي بها ويتم الصرف عليها من التربعات واجملهودات 

 الليبية للدراسات العليااألكادميية 
 تبني التالي: 2016من خالل مراجعة االكادميية عن العام 

    قبـل وزارة التعلـيم العـالي    عدم القيام باعتماد )الئحة الرسوم الدراسـية( مـن

والبحـــث العلمـــي وتســـري عليهـــا أحكـــام والتشـــريعات املنظمـــة للجامعـــات        

ومؤسســات التعلــيم العــالي وذلــك وفــق قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقـــم          

 .م2006لسنة ( 220)
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    مــن   م2012لســنة  ( 171)واملعــدل بــالقرار رقــم   ( 167)س إصــدار القــرار رقــم

تســمية األكادمييــة فقــط دون إعــادة النظــر يف   قبــل جملــس الــوزراء بإعــادة  

 النواحي واإلدارية الظ تنظم عملها.

         ــث ال توجـــد رقابـــة ــروع عـــن اإلدارة الرئيســـية حيـ ــتقاللية التامـــة للفـ االسـ

مباشرة على مصروفات تلـك الفـروع مـن ادارة األكادمييـة فضـاـل عـن غيـاب        

يـــة الـــظ تضـــبط وضـــياع الالئحـــة اإلداريـــة واملالم 2011التنســـيق التـــام منـــذ 

 وحتدد عمل اإلدارة وفروعها.  

       ال يوجـد هيكـل تنظيمــي ومـالك وظيفـي معتمــد ودليـل اختصاصــات إلدارات

موظـف  ( 21)موظـف مـنهم   ( 268)تـدار األكادمييـة بعـدد     األكادميية حيـث 

موظـف بقسـم اخلـدمات، فضـاـل عـن ان النظـام اإلداري       ( 36)مبعهد التنميـة و 

احلـــــالي ال يرتقـــــي مبســـــتوي مؤسســـــه تعليميـــــة حتـــــوي ســـــبعة مـــــدارس  

 دكتوراه(  -لصصية ومتنح خر يها شهادات عليا )ماجستري 

     غيــاب دور املراقــب املــالي يف اإلشــراف واملتابعــة علــى القســم املــالي، فضــاـل عــن

مــن ( 24)الصــرف باملخالفــة للمــادة عــدم ختمــه وتوقيعــه علــى بعــض أذونــات 

 الئحة امليزانية واملخازن.

     غيـــاب تـــاري  املراجعـــة جلميـــع أذونـــات الصـــرف واملســـتندات الرفقـــة وذلـــك

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (99)خيالف ن  املادة 

           عدم تصـنيف وترتيـب أدونـات الصـرف حسـب التـواري  بامللفـات اخلاصـة بهـا

ــا أذونـــات صـــرف وأذونـــات صـــرف ال   فضـــاـل عـــن وجـــود   مســـتندات ال ترافقهـ

ترافقهـا مســتندات، كــذلك لــوحظ كثــرة التهمــييف علــى املســتندات املرفقــة  

 )حيث يتم تداوله عدة مرات بني اإلدارة املالية واملراقب املالي والكاتب العام(.

     غيــاب خــتم مجيــع أذونــات الصــرف واملســتندات الرفقــة خبــتم يفيــد الصــرف

( 105)ة( لضــمان عــدم تكــرار صــرفها وذلــك خيــالف نــ  املــادة  )خــتم اخلزينــ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

      واالكتفـاء بتقريـر   عدم قيام مكتب املراجعة الداخليـة بإعـداد تقـارير دوريـة

ميـارس مهامـه   مدير مكتب املراجعـة  للربع االول والثاني فقط، فضاـل عن ان 

جبانـــب )تكليفـــه املؤقـــف( بـــإدارة   رد البشـــريةالرئيســـية مبعهـــد التنميـــة املـــوا

 املكتب املراجعة باألكادميية.

        عـــــــدم االستقرار الوظيفي والتغيري شـبه املسـتمر ألهـم الوظـائف الرئيسـية

والقياديـــة الـــظ يتطلـــب بهـــا االســـتقرار والتخصـــ  الـــوظيفي واملتمثلـــة يف  

ــة   ــيس األكادمييــ ــة   -)رئــ ــة واملاليــ ــؤون اإلداريــ ــة  -إدارة الشــ ــب املراجعــ مكتــ

 الداخلية(.
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       إدارة األكادمييــة أو  عـدم مسـك سـجالت حتليليــة لاللتزامـات القائمـة علـى

الــديون املســتحقة حلصــرها وتوثيقهــا أول بــأول أو حفظهــا بشــكل ملوســب     

كافـة االلتزامـات   ل احلصول البيانات الالزمة والكافيـة واضح ميكن من خالله 

 وسوابق املوضوعات.

       ــة إلدارة ــة التابعـ ــول الثابتـ ــجل لألصـ ــك سـ ــدم مسـ ــةعـ ــامل األكادمييـ  تابعتهـ

 عليها.إلحكام الرقابة و

    مــن الئحــة امليزانيــة  (181)عــدم مســك ســجل العهــد املاليــة باملخالفــة للمــادة

 واحلسابات واملخازن.

    ــار  (1000)التجـــاوز يف الســـقف احملـــدد لصـــرف العهـــد املصـــروفة بقيمـــة دينـ

( 114/ 45.6)وذلــك باملخالفـــة لكتــاب اللجنـــة الشـــعبية العامــة للماليـــة رقـــم    

 م.10/3/2008املؤرخ يف 

 سجيل باألكادميية حيث يتم اإلشراف علـى قبـول ملفـات    غياب دور قسم الت

الطلبـة املسـجلني للدراسـة وتصـنيفها وإحالتهــا للمـدارس املختصـة مـن قبــل        

 قسم اخلدمات العامة مبعهد تنمية املوارد البشرية.

 ( وذلـــك باملخالفـــة إســـناد مهمـــات إداريـــة ألعضـــاء هيئـــة تـــدريس )متعـــاونني

 ليم العالي.حة تنظيم التعمن الئ( 239)للمادة 

      ــات ــة تــــبني كافــــة ملفــ ــات لــــذي إدارة األكادمييــ ــدة بيانــ ــوفر قاعــ ــدم تــ عــ

التعاقــدات الــظ متــف مــع األطــراف احملليــة واخلارجيــة والــظ بإهماهلــا ينــتج   

 عنها التزامات وشكاوى، يتم رفعها على األكادميية.

 بالرغم من توجيه عدة كتابات إلدارة األكادميية وذلك ملوافاتنا باآلتي  : 

    بيـــان حتليلـــي لرصـــيد حســـاب الودائـــع واألمانـــات ومـــا ميثلـــه كـــل مبلـــز

 احلساب.إس  وتاري  احالته

       بيان باألصول الثابتة التابعة لألكادميية مع ذكـر اسـاس امللكيـة. اال انـه

 ي يتم تزويدنا بهذه البيانات حتى تارخيه.

         ــي مـــع ــهم العلمـــي والتخصصـ ــوظفني ال يـــتالءم مؤهلـ ــدد مـــن املـ ــك عـ هنالـ

بيـــانهم  م2010 ةلســـن( 12)وظيفـــة الـــظ يشـــغلونها باملخالفـــة لقـــانون رقـــم  ال

 كالتالي: ـ
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 املؤهل العلمي الصفة الوظيفية التقسيم التنظيمي

 ماجستري علوم تعليم شؤون ادارية  مكتب التفتييف واملتابعة 

 نس قانوناليس ملاسب مكتب املراجعة الداخلية 

 ماجستري التفسري  شؤون ادارية مكتب اجلودة 

 ماجستري علم النفس منسق قسم االقتصاد  مدرسة العلوم االدارية واملالية

 نس آداباليس اسبةمنسق قسم احمل مدرسة العلوم االدارية واملالية

 طب جراحة بك. مسجل املدرسة مدرسة العلوم االساسية 

 تقنية اسنان بك. مدخل املنظومة مدرسة العلوم االساسية

 م. تقنيات وأجهزة دقيقة الكاتب العام الكاتب العام

 ليسانس قانون سكرتارية ادارة الشؤون املالية 

 ماجستري علوم سياسية حافظ ملفات الشؤون االدارية واخلدمات 

 

 النظام املالي لألكادميية: ـ 

 فان من ضمن املوارد املالية لألكادميية االتي: ـ وفق قرار اإلنشاء وتعديالته

 .اإليرادات املتحققة من حتصيل الرسوم الدراسية املقررة 

  اإليــــرادات احملققــــة مــــن األحبــــاث والدراســــات العلميــــة وعائــــد الرتمجــــة

 والتكاليف والنشر.

 .ما تقدمه اللجنة الشعبية العامة من دعم سنوي 

 ـاملصروفات الفعلية:  ـأواـل: 

مليـون دينـار؛    (7,010,350) األكادمييـة الليبيـة مبلـز   إس  بلغف احلـواالت الـواردة  

إس  %50حيث س توزيع قيمة احلوالـة الـواردة للبـاب الثـاني كالتـالي مـا نسـبته        

فـــرع مصـــراته وذلـــك وفقــــا لقـــرار  %25لفـــرع بنغـــازي ، %25اإلدارة الرئيســـية و

يف حــني كانــف املصــروفات الفعليــة م 2016لســنة  (102)رئــيس األكادمييــة رقــم 

 ـ: بيانها كالتالي(، 91,062)أي بتجاوز قدرهمليون دينار ( 7,101,412)

 الفائض/)العجز( املصروفات الفعلية احلواالت املالية البيان

 (344,383) 6,854,735 6,510,352 الباب األول

 253,321 246,677 499,998 الباب الثاني

 (91,062) 7,101,412 7,010,350 اإلمجالي

 

   دينــار باملخالفــة ( 344,383)وجــود عجــز يف مصــروفات البــاب االول مــا قيمتــه

 .الئحة امليزانية واحلسابات واملخازنمن ( 10) للمادة

     يف ، دينـار ( 125,000)كانف قيمة احلواالت الوارد للباب الثـاني لفـرع بنغـازي

 دينار.( 10,410)دينار أي بعجز ( 135,410)حني كانف املصروفات الفعلية 

      ( 86,416)اما املصروفات الفعلية املتعلقة بالباب الثـاني لفـرع مصـراته فكانـف

 دينار.( 38,584)دينار قيمة احلوالة الواردة اي بوفر (125,000)دينار من 
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مــــن ( 211,416)بــــذلك يكــــون إمجــــالي املصــــروفات الفعليــــة املتعلقــــة بــــالفروع   

طـابق مـع القيمـة اإلمجاليـة     وهذا ال يتدينار قيمة احلواالت الصادرة،  (250,000)

 دينار.  ( 246,677)لتقرير املصروفات احملال الينا والبالز 

         ــل بنــد العمــل اإلضــايف واملكافــآت بالبــاب االول مبصــروفات ال لصــها حتمي

منهـا علــى سـبيل املثــال ال    فكـان مــن الواجـب حتميلــه علـى بنــد سـنوات ســابقة    

  ـاحلصر: 

 البيان القيمة التاري  ادن رقم

  2015 مكافأة جلنة املشرتيات لسنة 5,700 8/12/2016 38-39/12

  2015 مكافأة جلنة الفح  واملعاينة لسنة 2,000 8/12/2016 42/12

 2015 مكافأة جلنة شؤون املوظفني لسنة 5,250 8/12/2016 40-41/12

 2015مقابل العمل االضايف ملوظفني  11,940 8/12/2016 45-51/12

 2015مقابل العمل االضايف ملوظفني  23,712 8/12/2016 64-68/12

  2015 مكافأة جلنة متابعة ديون مركز اللغات لسنة 3,500 8/12/2016 43-44/12

 

 ضعف التعزيز املستندي لبعض اذونات الصرف بيانها كالتالي: ـ 

 البيان القيمة التاري  اذن رقم

 ملوظفني األكادمييةمكافأة شهرين  19,674 29/12/2016 12/ 176-177

 أشهر 7مقابل عقد ا ار عقار )شقة( عن  4,500 21/12/2016 25/12

 أشهر 7مقابل عقد ا ار عقار )شقة( عن  9,250 21/12/2016 26/12

 2015مقابل عمل اضايف عن سنة  15,791 8/12/2016 51-52/12

 

 املالية  ثانيـا: االلتزامات

الـرغم مـن وجـود فـائض مـن التفويضـات املاليـة        لـى  عتراكم االلتزامـات   يالحظ

 كالتالي:حيث كانف  ،الصادرة لألكادميية خالل السنوات السابقة

  دينار كما باجلدول التالي: 1,347,354بلغف الباب األول التزامات على 

 مالحظات القيمة البيان

)عالوة منصب(  مكافأة منصب

 )قاريني(
759,890 

 2017-2016-2015ل  السنوات 

 قيمة املتعاونني.( 264,400)منها 

فروقات مرتبات أعضاء هيئة 

 التدريس)قاريني(
411,787 

القيمة ال تتطابق مع الكشوفات احملالة 

 دينار( 438,827)والبالغة 

 2017مستحقات عن سنوات سابقة حتى  37,051 مرتبات مستحقة ملوظفني

 2017مستحقات عن سنوات سابقة حتى  138,626 فروقات مرتبات املوظفني

 1,347,354 االمجالي

 

إسناد مهمات إدارية ألعضـاء هيئـة تـدريس )متعـاونني(      باخلصوص يالحظو

 حة تنظيم التعليم العالي.ئلال( 239)وذلك باملخالفة للمادة 
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   بلغــــف االلتزامــــات القائمــــة عــــل البــــاب الثــــاني وفــــق الكشــــف احملــــال مبلــــز

 ـدينار من ضمنها االتي: ( 1,774,498)

 مالحظات البيان القيمة

93,600 
 م2016شركة نقاء البساتني عن سنة  النظافة

193,332 
 2015-2014شركة اجليل اجلديد عن سنة  بريد وهاتف

32,100 
 ( أشهر3م قيمة )2015شركة البحر املتوسط لسنة  النظافة

100,275 
 وجبات غذائية متكاملة.شركة الزاد النافع مقابل  وجبات غذائية

520,564 
 2016حتى  2010استهالك كهرباء عن سنة  استهالك كهرباء

 2017حتى  2010ديون عن سنة  مياه 663,318

45,683 

استشارات وخدمات 

 ادارية

شركة الكنان مقابل خدمات استشارية لتحليل الفوارق ومتطلبات 

 م2014املواصفات الدولية عن سنة 

 م2017حظ2010ديون سابقة لشركة املياه والصرف الصحي من  املياه 663,318

 

  ـ: على النحو التالي الباب الثالثبلغف التزامات 

 مالحظات القيمة البيان

 2014-2013-2012ل  سنوات  597,437 اجازة التفر  العلمي

 3,678,250 )مستحقات( مكافأة تدريس )متعاونني(

دينار من إمجالي ( 300,750متثل قيمة القاريني )

 (2017حظ 2011القيمة، وذلك عن الفرتة من )

 ( 2017حظ2011وذلك عن الفرتة من ) 4,073,300 قارين( االشراف واملناقشة )متعاونني+

 8,348,987 اإلمجالي

 

           ــك فيمــا يتعلــق ــتم االســتفادة مــن العقــد املــربم مــع شــركة الكنــان وذل ي ي

ــي   ــودة األداء املؤسسـ ــتكمال جـ ــة   باسـ ــام العلميـ ــدارس واألقسـ ــي للمـ والرباجمـ

باألكادمييــة علــى الــرغم مــن تشــكيل جلنــة لتقيــيم خمرجــات ونتــائج الــظ   

ــذ          ــا وضــع خطــة مســتقبلية لتنفي قــدمتها الشــركة حيــث كــان مــن مهامه

اال انـه ي يـتم تقـديم شـيء يـذكر فضـاـل عـن ان العقـد غـري           توصيات اللجنـة 

 مصدق من الضرائب

 شركة نقاء البساتني غري مصدق من الضرائب. عقد النظافة املوقع مع 

    ــك واجلــدير بالــذكر ال تشــمل الفــروع، كــذلك ال تشــمل     االلتزامــاتأن تل

 االلتزامات القائمة على الباب الثالث تتمثل يف التالي: ـ  

           ــاري ــا وفــق الت ــف مــن ضــمن املراســلة الــظ س إحالتهــا الين التزامــات كان

ــه   م7/2/2018 ــا   (1,968,498)حيــــث كانــــف مــــا قيمتــ دينــــار )ي يتســــنى لنــ

 ـمراجعة مستنداتها وفيما تتمثل( بيانها كالتالي: 

    دينـار تتمثـل يف اسـتحقاق    ( 194,000)االلتزامات مرتتبة على البـاب الثالـث

 لصاا شركة الربج الصاعد مقابل عقد حتوير مبين دار النشر.

  دينار. (1,774,498)استحقاقات مالية لصاا مورد بقيمة 
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 ثالثـا: ـ اإليرادات 

لألكادمييــة عــدة مصــادر يــتم مــن خالهلــا احلصــول علــى األمــوال منهــا "معهــد       

ــب.... وغريهـــ         ــع الكتـ ــة، بيـ ــة األملانيـ ــد قوتـــا للغـ ــات، معهـ ــز اللغـ ــة، مركـ "  االتنميـ

فجميعها يـتم إيـداعها حبسـاب معهـد التنميـة أو حبسـاب االستشـارات اهلندسـية،         

 رمسيـة يف جبايـة هـذه اإليـرادات؛ وبـذلك      حيث يتم استعمال إيصاالت قبض غـري 

 ـوز لألكادمييـة اسـتثمار أمواهلـا مبـا      " بقرار اإلنشـاء وتعديالتـه   ( 5)وفق املادة 

ا األكادمييـة وأنشـطتها   حيقق هلا مردود اقتصـادي وميكنهـا مـن متويـل براجمهـ     

  وفيما يلي توضيح فيما تتمثل إيرادات األكادميية: ـ.العلمية "، 

 األكادميية: ـإدارة 

     ،تتمثــل إيــرادات ادارة األكادمييــة يف رســوم الطلبــة )رســوم دراســية للطلبــة

رسـوم إفـادة( ويـتم جبايتهـا بإيصـاالت      ، شـراء كتـب  ، رسوم رسـائل املاجسـتري  

إس  ومنــــه (228)وإيــــداعها حبســــاب اإليــــرادات رقــــم  (5م.ن.)قــــبض رمسيــــة 

 اإليراد العام، حيث كانف على النحو االتي: ـ

 31/10/2017حتى  2016 2015 ةالسن

 1,175,578 1,595,723 1,049,995 القيمة

 

  حيـــث كانـــف بقيمـــة م2015لـــوحظ اخـــتالف يف إيـــرادات األكادمييـــة ســـنة 

( 1,362,140) ، بينمــا كانــف بقيمــة وفــق الكشــف الــذي س إحالتــه  1,049,995

بتـاري    (174)ذو الـرقم   الكاتـب العـام  إس  وفقا لكتاب املوجة من اإلدارة املاليـة 

 دينار.( 312,145)، أي بفارق م8/11/2017

 معهد التنمية ومركز اللغات: ـ 

      ويتــوس ادارتـــه   م2004لســنة  ( 87)س إنشــاء مركــز اللغـــات فــق القــرار رقـــم

ــة ادارة ــم       ،جلن ــة وفــق القــرار رق ــد التنمي  م1997لســنة  (98)فيمــا أنشــئ معه

ويتــوس ادارتــه مــدير عــام ويعمــل املعهــد وفقـــا لألســس االقتصــادية املتعــارف     

 من القرار.  ( 2)عليها وفق إطار قانون التعليم والتدريب احلر، املادة

     (84)والـذي س تعديلـه بـالقرار رقـم      (66) وفق قـرار رئـيس االكادمييـة رقـم 

ســـمى س دمـــج مركـــز اللغـــات مبعهـــد التنميـــة وذلـــك حتـــف م  م2016لســـنة 

 معهد تنمية املوارد البشرية.

      وفــق قــرار رئــيس األكادمييــة س تعــديل الالئحــة التنظيميــة ملعهــد تنميــة 

املوارد البشرية حبيـث تكـون ايـرادات املعهـد مـن جممـوع الرسـوم املقـررة علـى          

الدارسني باملعهد كذلك ما لصصه األكادميية من دعـم مـالي، ويـتم فـتح     

ــه االيــراد     ــا ويــوزع صــايف الريــع     حســاب مصــريف توضــع في ات املتحصــل عليه

 ـكاالتي:  (13)حبيث تكون نسبة االكادميية من أنشطة املعهد وفق املادة 
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  من صايف ريع كل نشاط مع جهات خارجية. %15نسبة 

  من صايف ريع الدورات اخلاصة بطلبة األكادميية.   %30نسبة 

 العامـة باملعهـد   عليهـا قسـم اخلـدمات     اما فيما يتعلق بإيراد اخلدمات فيشرف

ويتم التصرف فيها وفقـا لآللية الظ حيـددها رئـيس األكادمييـة وتتمثـل يف     

ــاإليرادات    م2017لســنة ( 62)اإليــرادات احملــددة يف القــرار    ــان ب ــي بي ، وفيمــا يل

 ـالظ س حتقيقها مبعهد تنمية ومركز اللغات: 

 30/6/2017حتى  2016 2015 البيان

 25,202 199,980 345,472 معهد تنمية

 59,925 180,875 417,691 مركز اللغات

 

      من خالل االطالع على ملضر االجتماع الثاني للجنـة متابعـة ديـون مركـز

إن لــدى مركــز   (28/7/2015)بتــاري   (370-م ل)اللغــات واملراســلة ذو الــرقم   

إس  اللغــات ديــون مرتاكمــة لــدي بعــض اجلهــات احلكوميــة يصــل جمموعهــا 

وديــــــون مســــــتحقة علــــــى املركــــــز لــــــذي وزارة املاليــــــة دينــــــار، ( 616,100)

 والتخطيط.

 مركز البحوث واالستشارات اهلندسية: ـ

     ــم ــق    م2004 ةلســن (67)أنشــئ املركــز وفــق القــرار رق وس إعــادة تنظيمــه وف

حبيـث  ـوز للمركـز فـتح حسـاب بالعملـة احملليـة         م،2007لسنة  (9)القرار 

 ما خيص  له من األكادميية.او الصعبة، وتكون من ضمن موارده املالية 

    يـتم ايـداع كافـة     م،2017لسـنة   (62)حيث وفق قرار رئيس األكادمييـة رقـم

رســوم اخلــدمات الــظ تقــدم للطلبــة كرســوم التســجيل والتصــوير وخــدمات  

االنرتنــف وبيــع الكتــب وإيــراد عقــود املقــاهي واهلوائيــات حبســاب االستشــارات    

األكادمييـــــة الطارئـــــة اهلندســـــية ويـــــتم الصـــــرف منـــــه علـــــى احتياجـــــات  

 واملستعجلة.

 الدعاوي القضائية: ـرابعـا: 

       ــل املكتــب القــانوني باألكادمييــة يــبني قضــايا  5 وفــق الكشــف احملــال مــن قب

 .مرفوعة ضد األكادميية

      لــوحظ ان مــن ضــمن الــدعاوى املرفوعــة علــى األكادمييــة الــدعوى املقدمــة

مــن األكادمييــة الســورية الدوليــة وذلــك مطالبــة مبســتحقات ماليــة بقيمــة 

دينــار مقابــل تنفيــذ برنــامج دبلــوم اجلمعيــة الدوليــة للعالقــات        ( 124,670)

-162)طالــب، ومــن خــالل االطــالع علــى الكتــاب ذو الــرقم    ( 14)العامــة لعــدد 

ــاري  ( 2017 ــة    م18/10/2017بتــ ــد التنميــ ــدير معهــ ــل مــ ــن قبــ ــال مــ إس  واحملــ
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جملس إدارة األكادميية السورية الذي يبني إن آلية السداد تتم وفـق االتـي:   

 ـ

 .تسليم الشهادات اخلاصة اس إدارة معهد التنمية 

     ان يقــوم معهــد تنميــة الصــادرات بســداد بــاقي االلتــزام املرتتــب عليــه والــظ

 دينار (78,000)تبلز 

    ــالز اجملمـــدة باحلســـاب رقـــم لتـــتمكن  (141-213-60)يـــتم اإلفـــراج عـــن املبـ

األكادمييــة مــن تســديد الــديون املســتحقة عليهــا ســواء مــن قــبلكم او مــن      

 قبل املؤسسات األخرى.

 مما سبق يتضح االتي: ـ 

       ــل وزارة ــن قبـ ــة مـ ــيس األكادمييـ ــب رئـ ــف مبنصـ ــتقرار يف التكليـ ــدم االسـ عـ

ــدم التعلـــيم  ــكل عـ ــة   شـ ــة وفهـــم طبيعـ ــة ودور األكادمييـ ــة تامـــة ألهميـ درايـ

حيث س تغيري رئـيس األكادمييـة مـرتني خـالل شـهرين تقريبــا        خصائصها؛

 م. 2016سنة 

        ــة ــن ناحيـ ــك مـ ــة وذلـ ــة األكادمييـ ــرار التبعيـ ــاء وقـ ــرار اإلنشـ ــارب يف قـ التضـ

ــل إدارة        التصــرف يف اإليــرادات مــن عدمــه فضــاـل عــن عــدم معاجلتهــا مــن قب

املتعاقبـــة مبخاطبـــة رئاســـة  تحيـــث ي يتـــبني لنـــا ســـعي اإلدارا األكادمييـــة

الوزراء ام وزارة التعلـيم "باعتبارهمـا اجلهـات املعنيـة بشـأنها"؛ إلبالغهـم بهـذه        

 اإلشكالية والاذ القرارات السليمة بشأنها لتنظيم وضعها القانوني.  

      سـمية  التخبط يف إصدار القرارات من قبل رئاسـة الـوزارة حيـث متـف إعـادة ت

؛ كــذلك التقصــري مــن وزارة التعلــيم يف  األكادمييــة مرتــان يف غضــون شــهر

العمـل علـى وضـع سياسـات وخطـط       عدة نواحي اهمهـا متابعة هذا املرفق من 

طــاليب الدراســات  باعتبارهــا وجهــه مســتوى اداء وبــرامج واضــحة وفــق أفضــل

 العليا يف شكل قرارات إيفاد اس الداخل.

 اجلامعة املفتوحة
 تبني التالي: 2016من خالل مراجعة حسابات اجلامعة عن العام 

        عدم قيام مكتب املراجعة الداخليـة بـإجراء اجلـرد الـدوري واملفـاجئ للخـزائن

ــادتني    ــة للمـ ــازن باملخالفـ ــابات    ( 293- 81)واملخـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

 واملخازن.

       عــدم مســك ســجل خــاص لألصــول ممــا يــؤدى إس صــعوبة متابعــة حركــة 

 األصول ويساهم يف تعرضها للتلف والضياع.
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       ــم ــالي والبحــث العلمــي رق ــيم الع ــر التعل ــرار وزي م 2014لســنة ( 30) صــدور ق

لرئاسـة اجلامعـة املفتوحـة باملخالفـة للقـرار رقـم       )م أ م ع( بشأن نـدب السـيد   

بشـــأن اهليكـــل التنظيمـــي للجامعـــات ومؤسســـات التعلـــيم  م 2008لســـنة ( 22)

إس أنــه يشــرتط فــيمن يعــني رئيســـا    (الفقــرة )أ (8)ة العــالي حيــث تــن  املــاد 

للجامعـــة أن يكـــون حـــاماـل لشـــهادة اإلجـــازة الدقيقـــة أو مـــا يعادهلـــا وال تقـــل  

من نفـس املـادة بـأن يكـون      (درجته عن درجة استاذ مشارك، وتن  الفقرة )ج

 موصوف بنشاطه العلمي.  

   قيـــام ادارة اجلامعـــة باســـتحداث أقســـام دون الرجـــوع لـــوزارة التعلـــيم العـــالي

ــادة     ــة للمـ ــي باملخالفـ ــث العلمـ ــؤون     ( 5)والبحـ ــاعد لشـ ــني املسـ ــرار األمـ ــن قـ مـ

بشــــأن إصــــدار الئحــــة نظــــام الدراســــة  م 2002لســــنة  (327)اخلــــدمات رقــــم 

 واالمتحانات باجلامعة املفتوحة

     باشــروا العمــل   موظفـــا الــذين ( 33)وجــود ازدواجيــة يف حتويــل مرتبــات عــدد

 بفرع اجلامعة الزنتان، حيث تقوم وزارة املاليـة بطـرابلس بتحويـل مرتبـاتهم    

ضمن حواالت اإلدارة للجامعة بطـرابلس ويف نفـس الوقـف يـتم حتويلـها مـن       

 م. 8/2017حتى شهر  2016وزارة املالية باملنطقة الشرقية، عن سنة 

  رابلس بأعــداد مرتبــات املــذكورين مرفقــة  قيــام اإلدارة املاليــة باجلامعــة بطــ

واالحتفــاظ بهــا دون تســليمها    م( 2017- 2016)حبــوافظ عــن أشــهر خمتلفــة   

ــد إعــداد مــذكرات التســوية        للمعنــيني، وأصــبحف تظهــر ضــمن املعلقــات عن

من الئحة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن ممـا يتطلـب      ( 118)باملخالفة للمادة 

وك وإحالــة قيمتهــا اس حســاب اإليــراد العــام   االمــر ضــرورة الغــاء تلــك الصــك  

 بوزارة املالية وذلك لورود مرتباتهم ضمن حواالت املنطقة الشرقية.

      بقيمـة   2016وجود عهد مالية مصروفة لفروع اجلامعـة خـالل السـنة املاليـة

دينــار وي يــتم اقفاهلــا حتــى نهايــة الســنة املاليــة باملخالفــة للمــادة       (25,000)

 امليزانية واحلسابات واملخازن.من الئحة ( 188)

     ــة الصــالحية وعــددها ــا   ( 9)وجــود اعتمــادات منتهي اعتمــادات حيــث س فتحه

 (.836,165)بقيمة إمجالية م 2013خالل سنة 

       ضيق السعة التخزينية للمخازن مما تسـبب يف تكـدس املخـزون، عـالوة علـى

ــاملخزن وا     ــد بـ ــزون الراكـ ــال املخـ ــبة حيـ ــراءات املناسـ ــاذ االجـ ــدم الـ ــار عـ فتقـ

 للتهوية اجليدة. املخازن
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 الفصل الرابع عشر: القطاعات االجتماعية

  اهليئة العامة لألوقاف
  م2017موقف تنفيذ امليزانية للسنة 

 الرصيد املصروف املعتمد البيان

 2,141,119 15,874,810 18,015,929 الباب االول
 33,522,190 115,062,810 148,585,000 الباب الثاني

 35,663,309 130,937,620 166,600,929 اجملموع
 

 -ومن خالل الفح  تبني االتي: 

عدم وجود سجل اصول حلصرها ومتابعتهـا مـن الضـياع، ممـا تسـبب يف وجـود        

.سيارة خارج اهليئة  27

مــن  105عــدم خــتم اذونــات الصــرف خبــتم يفيــد صــرفها خمــالف لــن  املــادة    

الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

وجود مبالز حبساب الودائع واألمانات  ـاوزت سـتة أشـهر لسـنوات سـابقة ي       

يــة واحلســابات  مــن الئحــة امليزان  162حتــال لإليــرادات باملخالفــة لــن  املــادة   

واملخازن.  

وجـود مبــالز مبــذكرة التســوية للبــاب األول خصــمف مــن املصــرف ولــيس هلــا   

. ينارد 37,117,261مقابل بالدفاتر بقيمة 

وجود مبالز مبذكرة التسـوية للبـاب الثـاني خصـمف مـن املصـرف ولـيس هلـا          

. دينار 1,681,837مقابل هلا بالدفاتر بقيمة 

قيـــام اهليئـــة بصـــرف مكافـــآت مـــن حســـاب البـــاب الثـــاني للوعـــاظ         اســـتمرار  

حتـى يـتم احتسـاب االسـتقطاعات      صرفها مـن البـاب االول  وعدم واخلطباء يف  

.القانونية هلا 

س  دينـار  26,795وبقيمـة   م12/12/2017بتـاري   23/12مبوجب اذن صـرف رقـم    

لصرف مقابل حجز غرف بفندق السرايا تبني بشأنها ان املطالبة مـن الفنـدق   ا

. م5/4/2016صادرة بتاري   2082رقم 

ــار 20,646بقيمــــة  م27/12/2017بتــــاري   2/12مبوجــــب اذن صــــرف رقــــم     دينــ

حيــث تــبني  لشــركة ميــار للخــدمات التموينيــة    391736صــرفف بصــك رقــم  

باإلضــافة لعــدم ارفــاق  ، عــدم ارفــاق العقــد املــربم باملســتندات املؤيــدة للصــرف    

بيان تفصيلي باخلدمات املقدمة.
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مبلــز  م31/12/2017يف حلســاب الودائــع واالمانــات بلــز رصــيد كشــف املصــرف  -

 -تبني بشأنها االتي:  ،دينار 5,658,741

       ــة الصــكوك املعلقــة باحلســاب  ــاوزت ســتة أشــهر ــن   ملباكاف خالفــة ل

ي يــــتم احالتهــــا مــــن الئحــــة امليزانيــــة واحلســــابات واملخــــازن و 162املــــادة 

 دينار 627,956وهي بقيمة  حلساب االيراد العام 

      1,767,465وجود مبالز خصمف من املصرف بـدون مقابـل بالـدفاتر بقيمـة 

 . دينار

  ــدفاتر بقيمــة        وجــود ــيس هلــا مقابــل بال ــرادات بكشــف حســاب املصــرف ل اي

 .دينار 304,983

 -اهليئة العامة لألوقاف: مشروعات 

تــابع الـــديوان إجـــراءات التعاقـــد علـــى شـــراء مبـــاني وعقـــارات مـــن اهليئـــة العامـــة  

 -االتي:  لوحظ بشأنها لألوقاف

عـــدم إعـــداد خطـــة متكاملـــة باملشـــاريع االســـتثمارية املـــراد تنفيـــذها واملواقـــع     -

 لية .املخصصة هلا واجلدول الزمين وخمصصاتها املا

 عدم وجود سياسات تنظم االستثمار وتقييم لوائحه وعقوده.  -

 عدم تقييم أوضاع االصول االستثمارية القائمة حاليـا والظ حتف االنشاء.  -

ــري         - ــول غــ ــوارد واالصــ ــة للمــ ــتثمارية املتاحــ ــرص االســ ــة الفــ ــرورة معرفــ ضــ

 املستثمرة.  

ة وعـدم وضـع   عدم وجود إطار تشريعي للسياسات املنظمـة لالسـتثمار باهليئـ     -

معاي واضحة النتائج يتم إتباعها يف رسـم السياسـة العامـــــة إلدارة واسـتثمار     

 أمــــــوال الــوقــــف وتطويرها وتنمية إيراداتها.

عدم جدولة املخصصات املالية الظ ستصرف من أمـوال الوقـف لغـرض شـراء       -

 باخلصوص.العقارات املؤجرة وفق النهج الذي اتبعته إدارة الوقف 

م 2006ي يـــتم االلتـــزام مبـــا جـــاء يف الالئحـــة االســـتثمارية املعتمـــدة يف ســـنة    -

ــا يف ظــل مــا س الــاده مــن إجــراءات          ــة لغــرض مراجعته ــا باهليئ واملعمــول به

 بشأن شراء عقارات من أموال الوقف .

ــكنى       - ــكنى أو سـ ــا سـ ــنيف مناطقهـ ــراؤها بتصـ ــراد شـ ــارات املـ ــود بعـــض العقـ وجـ

اني إداريـة، وأنـه يف حالـة قيـام اجلهـات املسـؤولة بتطبيـق         اري علـى أنهـا مبـ   

املخطط العمراني العام مستقبالـ  سيؤدي بطبيعـة احلـال إس الفـاض العائـد     

 املالي املراد حتقيقه.  

   املنظمة .االلتزام والتقيد بتطبيق القوانني واللوائح عدم   -
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 2017جلنة تنظيم ورعاية موسم احلج 

حلكومـــة الوفـــاق الـــوطين للســـنة الثانيـــة علـــى التـــوالي   تـــوس اجمللـــس الرئاســـي 

م 2017لسـنة   (305)رقـم   همبوجـب قـرار   م،2017لسـنة   جتنظيم ورعاية موسـم احلـ  

منه " يكلـف وزيـر الدولـة    ( 1)بشأن تكليف مبهام ونصف املادة  م4/4/2017املؤرخ يف 

عضــو اجمللــس الرئاســي )أ ن( بكافــة مهــام وصــالحيات شــؤون موســم احلــج لعــام     

جبميـــع   م2017ديـــوان احملاســـبة موســـم احلـــج     ع، وتـــابم2017املوافـــق  هــــ 1438

ــى    مراحلـــه  ــة الفحـــ  واملراجعـــة علـ ــة املتابعـــة والرقابـــة وعمليـ واســـفرت عمليـ

 جمموعة من املالحظات نوردها يف االتي:  

س ايفـاد جلنـة   م، 5/1/2017املـؤرخ يف   م12/2017مبوجب قرار اجمللس الرئاسـي رقـم   

وعــدد مـــن االعضــاء باللجنـــة   م 2016برئاســة رئـــيس جلنــة رعايـــة موســم احلـــج    

وتوقيــع احملضــر اخلــاص  العربيــة الســعودية لوضــع الرتتيبــات الســابقة للمملكــة 

بالرتتيبات مع وزارة احلج السعودية، والـذي حـدد حصـة ليبيـا مـن حجـاج املوسـم        

 :ا يليمتبني من خالل املتابعة و ،حاج (7000)بعدد 

ــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق          - جــاء القــرار املــذكور متعــارض مــع قــرار اجملل

ــم   ــوطين رقـ ــام      م(5/2017)الـ ــة للعـ ــات ماليـ ــرار ترتيبـ ــأن اقـ ــذي  م،2017بشـ والـ

مبوجبــه رصــدت خمصصــات جلنــة احلــج ضــمن البــاب الثــاني للهيئــة العامــة    

( 47)لألوقاف حبكم االختصـاص املنصـوص عليـه بقـرار جملـس الـوزراء رقـم        

لــــوزارة بشــــأن تنظــــيم وحتديــــد اختصاصــــات اجلهــــاز االداري  م،2012لســــنة 

ــة   ــؤون الدينيـ ــاف والشـ ــؤون   االوقـ ــاف والشـ ــة لألوقـ ــة العامـ ــها اهليئـ الـــظ مللـ

بشـأن تقريـر   م  2016لسـنة  ( 26)مبوجب قرار جملس الوزراء رقـم   ،االسالمية

 بإنشاء هيئات عامة.م 2016لسنة ( 10)بعض االحكام بقراره رقم 

وي  ،توس اجمللس الرئاسـي تغطيـة نفقـات سـفر ومبيـف اللجنـة مـن ميزانيتـه         -

 يتم اظهارها ضمن مصروفات اللجنة.  

 م،15/3/2017بتــاري   م2017لســنة ( 236) صــدر قــرار اجمللــس الرئاســي رقــم   كمــا

اململكـة السـعودية للتعاقـد علـى سـكن ونقـل حجـاج ليبيـا يف          إسبشأن ايفاد جلنة 

بــاإلعالن عــن مناقصــة   ، وباشــرت اللجنــة مهامهــا باململكــة   مكــة واملدينــة املنــورة 

 وقـد تـابع  م 20/4/2017موعـد املناقصـة بتـاري      إسعامة واستالم املظاريف وصوال 

   االتي: إسوتوصل  ،ديوان احملاسبة هذه املرحلة يف عني املكان

عـن املوعـد   ايفـاد اللجنـة املختصـة بالتعاقـد      استمرار ظاهرة تأخر صدور قـرار  -

واالسـتغناء  الك الفنـادق مباشـرة   الذي ميكنها من امتام اجراءات التعاقد مع مسـ 

 عن املستثمرين فيها.

وجـــود فـــرق بالزيـــادة يف قيمـــة عقـــد اســـكان احلجـــاج باملدينـــة املنـــورة مببلـــز     -

عضـــو مـــن اعضـــاء  (100)فيمـــا خيـــ  ســـكن عـــدد   ،ريـــال ســـعودي (549,725)
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ريـــال  (749,625)حيـــث وردت القيمــة بالعقـــد مببلـــز   ،البعثــة باملدينـــة املنـــورة 

ووردت مبحضــر  ،ســعودي لعضــو البعثــة الواحــد  لريــا( 7,496)ســعودي بســعر 

ريــال ســعودي للحــاج ( 1999)ريــال ســعودي بســعر ( 199,900)الرتســية بقيمــة 

 الواحد.

يف ممارســة مهامــه  م 2016املــالي بلجنــة رعايــة احلــج لســنة    اســتمرار املراقــب   -

رغـــم انتهـــاء عالقتـــه بالوظيفـــة بانتهـــاء اعمـــال اللجنـــة  م،2017خــالل موســـم  

 وتسوية حساباته مع وزارة املالية.

قيام رئيس اللجنة بصرف نصف عالوة السفر املبيف الظ س حجبهـا مـن قبـل     -

جلميــع اعضــاء اللجنــة مــن وديعــة خاصــة باللجنــة     ،مصــرف ليبيــا املركــزي 

يف مقـر بعثـة حجـاج     نيرغـم ان مجـيعهم مقـيم    ،مودعة يف حسابات القنصلية

باإلضافة اس ان بعضهم غادر االراضي السـعودية قبـل انتهـاء املـدة      ،ليبيا جبدة

 والعمل احملددين بقرار االيفاد.

عدم عرض بعض العقود لغـرض املوافقـة املسـبقة مـن جلنـة ديـوان احملاسـبة،         -

( 191)مــن قــرار رئــيس ديــوان احملاســبة رقــم    (2)باملخالفــة ألحكــام املــادة رقــم  

بشــأن ايفــاد موظــف يف مهمــة رمسيــة لغــرض الرقابــة املســبقة     م،2017لســنة 

 م2013سـنة  ل (19)على عقـود النقـل والسـكن للحجـاج الليبـيني، والقـانون رقـم        

 وتعديالته. احملاسبة بشأن إعادة تنظيم ديوان

 م18/6/2016عــدم اقفــال الســلفة املاليــة املمنوحــة مــن اخلزانــة العامــة بتــاري       -

 .م2016 لغرض تسيري موسم احلج للعام ،دينار (67,879,950)بقيمة 

، 2012) وجـــود ارصـــدة ســـلف مرحلـــة لتغطيـــة نفقـــات احلـــج خـــالل الســـنوات -

وي تــتمكن وزارة دينــار ي يــتم تســويتها ، ( 83,528,000) مببلــز م(2014، 2013

االنفــاق  املاليــة رغــم مطالباتهــا املتكــررة مــن امتــام اجــراءات خصــمها مــن بنــود   

ــنة   ــالل السـ ــة خـ ــادة    املالئمـ ــام املـ ــب احكـ ــرتداداها حسـ ــة  ( 188)او اسـ ــن الئحـ مـ

 احلسابات.

   ومن خالل متابعة مرحلة التقديرات والقرعة يتبني االتي: -

  مــدخل البيانــات مبنظومــة احلــج حبجــة عــدم وجــود تعليمــات    تعــاونعــدم

ه صــفة وأحيانــا حبجــة انــه ال يوجــد لديــ   ،مــن رئــيس اللجنــة باخلصــوص 

 .)قرار اجمللس بتشكيل جلان(

 حـاج  (6375)مـن أصـل عـدد     حـاج، ( 5299) عدد حجـاج القرعـة باملنـاطق    إن، 

مــن عــدد حجــاج %( 15)وهــي حصــة ليبيــا هلــذا املوســم بعــد اســتبعاد نســبة   

 .اسر الشهداء واملفقودين

  ( 1125) حـاج مـن أصـل عـدد    ( 893)حجاج اسر الشهداء واملفقـودين   عددبلز

 حاج.
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  عضـو بعثـة   ( 350) من أصـل عضو، ( 139) البعثة ءعضاألالعدد الفعلي  بلز

 وس تغطية الفرق حبجاج بتأشرية عضو بعثة.

 نسـقني، وجـود جمموعـات    تبني من ضمن كشوفات احلجاج املعتمدة من امل

مبســـماة منـــاطق خمتلفـــة )متفرقـــات( وتأشـــريات جماملـــة وهـــي لـــ    

 جهات خمتلفة نوردها يف االتي:
 العدد الفعلي البيان

 1578 جمموعة متفرقات()اجمللس الرئاسي 
 75 الربملان

 39 االسر احملتاجة
 10 شركة ليبيانا )املنطقة الشرقية(

 1702 اجملموع

 

  تأشــريات اجملاملــة يف عــدد احلجــاج اللــذين حتصــلوا علــى تأشــريات   تتمثــل

حج من دول خمتلفة وس ضمهم للبعثة بنـاء علـى موافقـة رئـيس اللجنـة      

مما أسهم يف عملية االزدحام واالكتظـاظ الـظ شـهدها التسـكني بالفنـادق      

 ومشعر منى.

   االحتياجــــات اخلاصــــة واالســــر احملتاجــــة حيملــــون تأشــــرية جماملــــة س

م 2017بنـاء علـى موافقـة السـيد رئـيس اللجنـة رعايـة موسـم احلـج           ضمهم

ــة، وي     ــر احملتاجـ ــة واالسـ ــة االحتياجـــات اخلاصـ ــاب رئـــيس جلنـ علـــى كتـ

يتــبني تبعيــة هــذه اللجنــة مــع عــدم وجــود تنســيق باخلصــوص مــع وزارة       

 الشؤون االجتماعية.

  خارج القرعـة كـبرية ومبـالز فيهـا دون    أعداد احلجاج الذين يتم إضافتهم 

 معرفة مصدر احلصول عليها.

كمــا شــاب مرحلــة اختيــار احلجــاج بعــض مــن اوجــه التقصــري تناوهلــا تقريــر    -

 املنسقني باملناطق نورد اهم ما جاء فيه:

    إعالن احلج هلذا العام والشروط املصاحبة له كانف ملـل قصـور وانتقـاد، 

ــد أعــوام مســبقة للحــج         ــدون حتدي ــع وب فالتســجيل كــان مفتوحــاـ  للجمي

بق هلـم احلـج   ن بهـذه الصـورة أدى إس تكـرار أمسـاء كـثري ممـن سـ       فاإلعال

م 2016 حـاج تكـرر حجهـم خـالل موســم     (100) عـددهم يف األعـوام املاضـية و  

 وفق االعداد االتية: م2017 وموسم

 العدد البيان

 24 املشرفني واملنسقني
 9 اسر الشهداء واملفقودين ومبتوري األعضاء

 1 جملس النواب
 34 القرعة

 7 ذوي االحتياجات اخلاصة
 25 اجمللس الرئاسي )متفرقات(

 100 اجملموع
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     بســبب خطــأ يف إدخــال    ،تــأخر حصــول بعــض احلجــاج علــى تأشــرية احلــج

 التـأخر مـن  وي يكـن   ،بيانات احلجـاج يف املنظومـة يف بيـان عالقـة )احملـرم(     

هـــذا اخلطـــأ إس تـــأخر وصـــول أدى و ،الســـفارة الســـعودية كمـــا هـــو شـــائع

، ونقـ  األعـداد يف كـل    ابهااجلوازات للمنسقني وتأخر الـرحالت واضـطر  

 جمموعة من اجملموعات.

    اضـــطراب نفســـيات احلجـــاج بســـبب ذهـــاب مـــرافقيهم للحـــج، وبقـــائهم يف

طرابلس يف انتظار وصول التأشريات، باإلضافة اس جمـيء بعـض احلجـاج    

 من مسافات وأماكن بعيدة، وال ميلكون مأوى للمبيف فيه.

       عدم سفر املنسقني مع احلجاج، نظـرـا لبقـائهم يف طـرابلس ملتابعـة وصـول

 اجلوازات املتأخرة وتهدئة أنفس احلجاج والتنسيق لرحالتهم من جديد.

          عــدم لصــي  العــدد املتعــارف عليــه للمختنقــات وكبــار الســن حبجــة

 .نق  األعداد، ثم فوجئنا باألعداد الكبرية الظ أعطيف لغريهم

  وتـــأخر ترحيـــل  ،قـــوائم احلجـــاج نتيجـــة لتـــأخري التأشـــرياتتـــأخر اســـتالم

ــفارة      ــن السـ ــوازات مـ ــول اجلـ ــأخر وصـ ــبب تـ ــب بسـ ــد املناسـ ــاج يف املوعـ احلجـ

 .السعودية

 ،ومن خالل متابعـة مـدى تقيـد الشـركات املتعاقـد معهـا بتنفيـذ بنـود التعاقـد          -

تـــبني تقصـــري شـــركة النـــرباس للخـــدمات الســـياحية يف تنفيـــذ بعـــض بنـــود   

ــد ،العقــد ــه      وق ــوان احملاســبة يف حين ــة دي ــل جلن ــه مــن قب والتوصــية  ،س التنبي

جلنة تتوس الوقوف على القيمة السوقية خلصـمها مـن املبـالز املزمـع     بتشكيل 

وفيمـا يلـي نـورد     ،وي تلقى التوصية اهتمام من قبل جلنة احلج ،هلا تسديدها

 ما س الوقوف عليه:

   اجنــم حســب الشــروط  ي تقــدم الشــركة مــا يفيــد احلجــز املســبق لفنــدق 

ي تقــدم الشــركة رســم كروكــي   و (،2)الــواردة مبحضــر الرتســية رقــم   

ي كمـــا  ،لتســـكني الفنـــادق يـــبني احلجـــرات املخصصـــة للتســـكني الفعلـــي 

وكــذلك ي  ج.اتقــدم مفــاتيح الغــرف للجنــة التســكني قبــل وصــول احلجــ    

تقدم الشركة رسم كروكي يـبني مسـاحات الغـرف )الثنائيـة والثالثيـة      

واملســـاحات املخصصـــة لكـــل حـــاج واملعتمـــدة مـــن وزارة احلـــاج   ،اعيـــة(والرب

حيــث تــبني وجــود غــرف سداســية   أعــاله،باململكــة حســب احملضــر املــذكور  

بفندق اجنم مبكة ي يتم التعاقـد بشـأنها وتـبني ان بعـض الغـرف مرتاصـة       

باألســـرة مبـــا يـــدل علـــى وجـــود اســـرة اضـــافية بداخلـــها خصوصـــا بـــبعض   

 دينة.     الغرف يف فنادق امل

   بتــوفري  ،مــن عقــد تســكني مقــر البعثــة  ( 7)ي تلتــزم الشــركة بــن  املــادة

كــه علــى مــدار   اكافترييــا تقــدم امليــاه والعصــائر والشــاي والقهــوة والفو     

خلدمة اعضاء البعثـة واالكتفـاء بوضـع حـوافظ بالشـاي والقهـوة        ،الساعة

 داخل جلسة االستقبال.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

731 

 

   متكاملــة بفنــدق البعثــة املنصــوص عليهــا يف     عــدم تــوفري قاعــة اجتماعــات

ــم  ــادة رقـ ــة،    (7) نـــ  املـ ــكني البعثـ ــد تسـ ــن عقـ ــة  مـ ــات اللجنـ ــتم اجتماعـ وتـ

 .باملسجد بالفندق

 فاكسـات  ( 3)من العقـد علـى ان تـوفر الشـركة عـدد      ( 7) كما نصف املادة

 وتبني من خالل جرد االصول عدم تزويد اللجنة بذلك. ،ألعضاء اللجنة

  بتقــديم اخلــدمات االضــافية )خــارج تكلفــة التســكني(      ي تلتــزم الشــركة

تعهــدت بتقــدميها للبعثــة، وكانــف ســبب يف ترســية عقــود التســكني   والــظ 

 سـيارات عليها واسـتبعاد شـركة صـرن املنامـة، ومـن ضـمن هـذه اخلـدمات         

 .ريال سعودي ألف (70)من قبل اللجنة مببلز ها تأجريس االسعاف والظ 

جلنـة املشـاعر بشـأن تنفيـذ عقـود املؤسسـة الوطنيـة        ومن خالل تقريـر رئـيس    -

يتـبني تقصـري املؤسسـة يف     ،ملطويف حجاج الدول العربية بشأن خدمات املشـاعر 

تنفيذ بنود االتفاق وبعض املشـاكل الـظ صـاحبف تأديـة املشـاعر ومـن اهـم مـا         

 جاء بالتقرير االتي:

     لــي حيتــاج ا ابعضــه( 75)تركيــب مكيفــات مســتعملة مبخــيم عرفــة رقــم

 (.73)عدم تركيب خيام اضافية مبخيم عرفة رقم صيانة و

     ــدم ــة عـ ــعر منـــى، نتيجـ ــات مشـ ــاظ الشـــديدين مبخيمـ ــام واالكتظـ االزدحـ

كفاية القدرة االستيعابية للمخـيم، خصوصـا بعـد ضـم احلجـاج الفـرادى       

 جحا (5600) للبعثة وبأعداد كبرية، مع أن سعة املخيم االستيعابية عدد

   عرفـات إس )مزدلفــة ومنــى( ي تـتم بصــورة مرضــية،   عمليـة التفــويج مــن

حبني للسـائقني وهــروب بعضــهم  اوذلـك بســبب سـوء اختيــار املرشـدين املصــ   

مــن عرفــات، وعــدم الوقــوف باحلجــاج مبزدلفــة والــذهاب بهــم مباشــرةـ  إس   

)منى( وهو مـن األخطـاء الـذي أدى بكـثري مـن احلجـاج بـدفع اهلـدي بسـبب          

 و املبيف مبزدلفة.ترك واجب من واجبات احلج وه

ابات اخلتاميـــة للجنـــة، تـــبني  ومـــن خـــالل اعمـــال الفحـــ  واملراجعـــة للحســـ   -

بسلفة ماليـة مـن اخلزانـة    م 2017متويل نفقات موسم احلج خالل العام املالي 

وذلـك بنـاء علـى     ،دينـار  (68,275,000) العامة خصما مـن بنـد املتفرقـات بقيمـة    

املـــــؤرخ يف  (649) رقـــــم قـــــرار اجمللـــــس الرئاســـــي حلكومـــــة الوفـــــاق الـــــوطين 

املـــــؤرخ يف ( 33)بنـــــاء علـــــى عـــــرض مـــــن رئـــــيس اللجنـــــة رقـــــم  ،م23/7/2018

وذلــك لتغطيــة نفقــات احلجــاج واعضــاء البعثــة الــي حــني جبايــة    م،23/5/2017

 يلي: املبالز من احلجاج وتبني بشأنها ما

    عــدم الفصــل بــني خمصصــات البعثــة وقيمــة دعــم اخلزانــة العامــة وقيمــة

 بعـــداس اخلزانـــة العامـــة نقـــدـا لـــظ ســـرتجع وا ،وحـــة للجنـــةالســـلفة املمن

االمــر ، جاحــ (7000)حــاج لعــدد  لكــل( 4,500)احملــددة مببلــز  اســتالم املبــالز

 الذي سيكرر  ربة اللجان السابقة يف عدم القدرة على تسوية السلف.
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    عـــدم األخـــذ باالعتبـــار االرصـــدة املتبقيـــة يف احلســـابات املصـــرفية للجنـــة

ســلفة املمنوحــة  زيــادة يف قيمــة ال ممــا ادى اس  م،2016خــالل الســنة املاليــة  

 .من اخلزانة العامة
      مــن خــالل احتســاب قيمــة الســلفة املمنوحــة مــن اخلزانــة العامــة لتغطيــة

نـة العامـة لتمويـل املوسـم بـه      اخلزا إسيتبني ان املبلـز املرجـع    ،نفقات احلج

حيــث تبلـــز قيمــة املبــالز املطلــوب مـــن      ،دينــار  (12,022,103)عجــز بقيمــة   

أن  قيمـة املبـالز   إال  ،دينـار  (30,150,000)احلجاج سدادها بعد خصم الـدعم  

مـن اصـل سـلفة     ،دينار لـييب  (18,127,879)املرجعة الي حساب االيراد العام 

ن اللجنــة أس إويرجـع الســبب    ،بنــد الســابقاخلزانـة العامــة املـذكورة يف ال  

وهي خمصصـات البعثـة    ،ي تقم بفصل البنود الظ تدعمها اخلزانة العامة

%( 50)وخمصصــات اســر الشــهداء واملفقــودين ومبتــوري االطــراف ونســبة  

لســنة  (691)وذلــك حســب قــرار اجمللــس الرئاســي رقــم      ،مــن تكلفــة احلــج  

 م .2017بشأن تقرير بعض االحكام يف تكاليف احلج للعام م 2017

 وهــــي مقابــــل جبايــــة  ،دينــــار (31,135,500) بلغــــف امانــــات احلجــــاج مبلــــز

وس  ،حــــاج( 6919)وذلــــك لعــــدد م 2017مــــن تكلفــــة احلــــج ملوســــم %( 50)

 فــرع الصــحاري صــرفاملفتــون مب (12132638) احالتهــا مــن احلســاب رقــم  

املفتـون مبصـرف ليبيـا املركـزي، ومـن س      ( 8135) اس احلساب رقم ،امليدان

االضـافات بـدل مـن االبقـاء      احالتها إس حساب اللجنة بالسـعودية، لتغطيـة  

 عليها باحلساب واقفال السلفة املمنوحة من اخلزانة العامة.   

     املتمثلـة  و ،جـور النقـل  أومن خالل مقارنة خدمات النقل احململـة علـى بنـد

عـن طريـق مكتـب الـوكالء      العامـة للسـيارات   للنقابـة يف اخلدمات املسـددة  

والنقــل احململـــة علــى بنــد اخلـــدمات االضــافية املســددة لشـــركة       ،املوحــد 

 اخلدمة وتطابق خطوط السري بها.نفس يتبني انها ل  شراء  ،القائد

   مـن حيـث    ،كما يتبني ان قيمة خط السري املدفوعة للنقابة غـري صـحيحة

ــ      ــ  ،اج ليبيـــااعتبـــار مطـــار املدينـــة مطـــار وصـــول حجـ ي س ذوان اخلـــط الـ

 استعماله فعال هو خط سري شركة القائد.   

     ــام ــابه كـــبري يف تعاقـــدات شـــراء اخلدمـــة املتعلقـــة بتـــوفري اخليـ وجـــود تشـ

حيـث وردت يف عقـد املؤسسـة االهليـة ملطـويف       ،مبشعر منى ومشـعر عرفـات  

ووردت نفــس اخلدمــة يف عقــد االتفــاق مــع مكتــب    ،حجــاج الــدول العربيــة 

ء املوحد وس سـداد قيمـة العقـدين وي تقـدم اللجنـة تفسـري واضـح        الوكال

 لذلك.  

  مقابــل اقامــة خمــيم للوفــد الرمســي  ســعودي ألــف ريــال (300)ســداد مبلــز

تـــبني مـــن خـــالل التعاقـــد املبالغـــة يف  و ،حـــاج( 30)باملشـــاعر املقدســـة لعـــدد 

 اخلــدمات االضــافية املقدمــة والــظ نــورد منهــا بوفيــه مفتــون وغــداء وعشــاء 

 وآيسكريم منوع وسناك ومكسرات...اخل
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ــ - ــآت أل   فبلغــ ــرف كمكافــ ــة املنصــ ــز    قيمــ ــم مبلــ ــالل املوســ ــة خــ ــاء البعثــ  عضــ

 م2017علـى قـوة قـراري رئـيس جلنـة احلـج للعـام         ،ريـال سـعودي   (1,798,000)

بشــأن تشــكيل جلنــة االشــراف العليــا واللجــان الفرعيــة لبعثــة   م(1/2017)رقــم 

بشــأن تكليــف منســقي   م(2/2017)وقــرار رقــم   م،2017احلجــاج الليبــيني للعــام  

 تبني االتي:، ومن خالل الفح  م2017املناطق ومشريف اجملموعات للعام 

   س غايــة قــرب انتهــاء املوســم وقــرب موعــد صــرف    إتــأخر صــدور القــرارين

 .م4/9/2017هما بتاري  املكافآت حيث صدر كال

  ة االشـــراف بشـــأن تشـــكيل جلنـــ م(1/2017)مـــن قـــرار رقـــم ( 5)نصـــف املـــادة

علـى صـرف    ،م2017 العليا واللجان الفرعية لبعثـة احلجـاج الليبـيني للعـام    

صــرفف لعــدد  ســعودي ريــال( 7000)إس  (4000) مــنمكافــآت ماليــة تــرتاون 

مــن منســق منطقــة ومشــرف جمموعــة، و ( 186) وعــدد ،عضــو بعثــة (203)

ــى كشــوفات اســتالم املصــروفات الشخصــية، اتضــح أن       خــالل االطــالع عل

ــاملني  اعضــاء عــدد  ــة الع ــل     وعضــ( 139)البعث ــادة متث ــبني أن الزي فقــط، وت

اعضــاء غــري    (9)تضــمني افــراد غــري عــاملني باللجــان ومــن امثلتهــا وجــود      

عضـو، كمـا    (12)عاملني ضمن اعضاء جلنة املسار االلكرتونـي املكونـة مـن    

ن( وهــو لــيس مــن اعضــاء اللجنــة   ورد ضــمن اللجنــة املاليــة عضــو باســم )ع 

 العاملني.  

يتـبني   ،ومن خـالل متابعـة وديعـة جلنـة احلـج لـدى القنصـلية الليبيـة جبـدة           -

 :االتي

       ان معظــم املصــروفات تعــد مصــروفات قنصــلية لــ  القنصــلية العامــة

ــدة ــة      ،جبــ ــة احملليــ ــود العمالــ ــة( وعقــ ــتنة )النظافــ ــروفات البســ ــل مصــ مثــ

 والصيانة...اخل.

  مقابـل عـالوة سـفر     ،ريـال سـعودي مـن قيمـة الوديعـة     ( 7369) صرف مبلـز

 م،2017ومبيـــف لعضـــو ديـــوان احملاســـبة املشـــارك يف جلنـــة التعاقـــد ملوســـم   

رغــم انهــا  ،وتــبني عــدم ترجيــع القيمــة مــن قبــل اللجنــة حلســابات الوديعــة  

مســتلمة مــن قبــل منــدوب اجمللــس الرئاســي مــن مصــرف ليبيــا املركــزي     

الــديوان بإحالــة قيمتهــا حلســابات اجمللــس    وقــام ،نيابــة عــن عضــو الــديوان 

 دينار.( 5,725) مبا يعادل ،دوالر( 1965) الرئاسي والبالغة

   منهــا عهــدة رئــيس   ،وجــود عهــد مصــروفة خــالل الفــرتة وي يــتم تســويتها

ــة بقيمــة   ــة االداريــة     ســعودي ريــال( 111,540)اللجن وعهــدة رئــيس اللجن

 .سعودي ريال( 30,000)بقيمة 

قــــرار اجمللــــس الرئاســــي حلكومــــة الوفــــاق  م24/8/2017صــــدر بتــــاري  ا كمــــ -

بشــــأن لصــــي  مبلــــز مــــن بنــــد   ،م2017لســــنة ( 744)الــــوطين قــــرار رقــــم  

كســلفة ماليــة للجنــة احلــج للموســم     ،دينــار( 5,705,000)املتفرقــات بقيمــة  
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ــدد     م،2017 ــية لعـ ــروفات شخصـ ــداد مصـ ــل سـ ــع  ( 8150)مقابـ ــاج بواقـ ( 500)حـ

 ما يلي: اوتبني بشأنه ،الواحد دوالر امريكي للحاج

         ــه مــن اجمللــس الرئاســي حلكومــة ــز املشــار الي صــدور قــرار لصــي  املبل

ــار ان القــرار قــد    ،الوفــاق الــوطين وهــو جهــة غــري خمتصــة بإصــداره     باعتب

ــال العــام     ــب عليــه تصــرف يف امل  ادون وجــود خمصصــات معتمــدة هلــذ    ،ترت

االمــر الــذي يعتــرب مبثابــة  ،وهــي املصــروفات الشخصــية للحجــاج ،الغــرض

وبنـاء علــى القـرار املــذكور اعـاله س صــرف     ،تصـرف باجملــان يف املـال العــام  

ريــال ســعودي بواقــع مبلــز  (15,021,710) حــاج مببلــز( 8033)القيمــة لعــدد 

 ريال سعودي لكل حاج.  ( 1870)

 اخلالصة:

جـاهزة   مـع انهـا   م،6/8/2017تأخر االعالن عـن تكلفـة احلـاج الواحـد إس تـاري        -

ونهائية من تاري  انتهاء فرتة التعاقد، ويرجع السـبب يف ذلـك إس السـعي وراء    

 دعم اخلزانة العامة.

واحالــة  ، مليــون دينــار ( 1.9) عــدم قيــام اللجنــة بتوزيــع خمصصــاتها البالغــة      -

وإلـزام   ،التوزيع اس ادارة امليزانية بـوزارة املاليـة لدراسـته واصـدار تفـويض بهـا      

 .املوفد بالصرف يف حدودهاملراقب املالي 

اللجــان الفرعيــة مــع وجــود اشــخاص علــى ارض الواقــع    أعضــاء عــدم تســمية   -

ميارسون اختصاصاتها بدون قرار مـن اجمللـس الرئاسـي باخلصـوص، وانفـراد      

رئــيس جلنــة احلــج بصــدارة املشــهد يف الــرد علــى استفســارات ديــوان احملاســبة،  

 اللجنة.مع صعوبة التواصل معه وتكرار وعوده بتسمية 

ورفــض  ،عــدم متكــني املراقــب املــالي للموســم احلــالي مــن اداء اعمــال وظيفتــه     -

، واســـتمرار املراقـــب املـــالي رئـــيس اللجنـــة اســـتالم مســـتندات منحـــه التأشـــرية

 م.2017يف اداء مهام مراقب مالي للموسم  م2016للجنة موسم حج 

مبلــز  م31/12/2017الـي   م1/1/2017بلغـف مصـروفات البعثــة خـالل الفـرتة مــن      -

ــز      (3,460,593) ــام مبلـ ــالل العـ ــدة خـ ــات املعتمـ ــف املخصصـ ــار، يف حـــني بلغـ دينـ

ــة     ( 1,900,000) ــ  بقيمـ ــو خمصـ ــا هـ ــاوز عمـ ــار، بتجـ ــار  (1,560,593)دينـ دينـ

ويرجــع الســبب الرئيســي يف ذلــك اس قيــام اللجنــة      ، %(45) بنســبة ا ــراف 

ي تؤخــذ دينــار، وهــي نفقــات ( 650,156) بــدفع قيمــة مكافــآت ألعضــائه مببلــز

ــروفات       ــاتورة املصـــ ــاع فـــ ــذلك ارتفـــ ــديرات، وكـــ ــة التقـــ ــار يف مرحلـــ باالعتبـــ

العموميــة، نتيجــة عــدم االســتفادة مــن املصــروفات خــارج نطــاق التعاقــد الــظ     

 تعهدت شركة النرباس للخدمات السياحية بتقدميها.

ــز    - ــرتة مبلـ ــاج خـــالل نفـــس الفـ ــروفات احلجـ ــف مصـ ــار، ( 70,915,191) بلغـ دينـ

ــروفات  ــز    وبلغــــــف املصــــ ــديرات مببلــــ ــاهرة بالتقــــ ــي ظــــ ــا هــــ  املتوقعــــــة كمــــ

دينـار،  ( 8,250,450)دينار، بزيـادة يف املصـروفات الفعليـة قـدرها      (62,664,741)
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احلصــــة االضــــافية الــــظ منحــــف مــــن   إسوترجــــع اســــباب هــــده التجــــاوزات 

حــاالت الضــم للحجــاج    إسباإلضــافة  ،حــاج (500) الســلطات الســعودية بعــدد  

 اتهم اخلاصة.قادمون للحج على نفقال

 صندوق الزكاة
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  حسابات الصندوق عن العام 

 2012لسـنة   (49)أنشئ صندوق الزكاة اللييب مبوجب قرار جملـس الـوزراء رقـم    

ليصبح اجلهة الرمسية جلبايـة الزكـاة مـن املكلفـني بإخراجهـا شـرعا وإنفاقهـا         م

االوس مــن القــرار املشــار اليــه فــان للصــندوق يف مصــارفها الشــرعية، وفقــا للمــادة 

شخصــــية اعتباريــــة وذمــــة ماليــــة مســــتقلة وخيضــــع إلشــــراف وزارة االوقــــاف  

 والشؤون الدينية.

 من خالل فح   ومراجعة حسابات الصندوق تبني التالي :

رئيس جملس ادارة الصـندوق أعضـاء اجمللـس لعقـد ايـة اجتماعـات        ةعدم دعو -

بشـأن االيقـاف    م( 9/2016)ر عـن اجمللـس الرئاسـي رقـم     على القرار الصـاد  بناء   

املؤقف الجتماعات اجلمعيات العموميـة ومـا يف حكمهـا، عـالوة علـى رفضـه أي       

 دعوى لعقد اجتماع من قبل اعضاء اجمللس حتى تارخيه.

رفــض رئــيس جملــس إدارة الصــندوق متكــني املــدير التنفيــذي مــن ممارســة       -

املنعقــد بتــاري    م، 2016لســنة  ( 3)م مهامــه مبوجــب قــرار جملــس اإلدارة رقــ    

بدعوى من نائب رئيس جملـس اإلدارة أثنـاء فـرتة إيقافـه، وقيـام       م 9/10/2016

 بتكليف مدير تنفيذي أخر باملخالفة. األخري

ــائج       - التــأخر يف الــرد علــى تقــارير الــديوان احملالــة اس ادارة الصــندوق حــول نت

رير  الــديوان حــول فحــ   الفحــ  واملراجعــة، حيــث ي يتــبني الــرد علــى تقــا   

 م.2014،2015، 2013حسابات الصندوق للسنوات 

 (25-24قصور املراقـب املـالي يف  القيـام بـأداء  مهامـه املنصـوص عليهـا يف املـواد )         -

 من الئحة احلسابات وامليزانية واملخازن .

 ضعف مكتب املراجعة الداخلية يف القيام باملهام املناطة به. -

 الالزم من العناصر املالية ذات القدرةافتقار الصندوق للعدد  -

قصــور االدارة العامــة للصــندوق يف القيــام باملهــام املناطــة بهــا، وعلــى االخــ       -

 فيما يتعلق بالشق املعين جبباية الزكاة وصرفها وذلك من حيث:

   ( 67)الفــاض معــدل جبايــة امــوال الزكــاة مــن املكلفــني حيــث ي تتجــاوز

وواضـــح ان هـــذا الـــرقم  ( 2015ـووو 2013)مليـــون دينـــار خـــالل ثـــالث ســـنوات  

مــنخفض نســبيا قياســا بعــرض النقــود وبقيــة االصــول واملمتلكــات االخــرى 
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اخلاضـــعة لوعـــاء الزكـــاة، االمـــر يتطلـــب حتليـــل موضـــوعي لرتكيبـــة        

 الزكاة وأسباب الفاض معدل اجلباية.  

         عدم وجود منظومة موحـدة وضـعف التنسـيق مـع اجلهـات االخـرى املعنيـة

ــديم االعانـــ  ات واملســـاعدات كـــوزارة الشـــؤون االجتماعيـــة وصـــندوق     بتقـ

التضـــامن االجتمـــاعي واجلمعيـــات االهليـــة وبصـــورة تضـــمن عـــدم تكـــرار   

صــرف املســاعدات وحصــول املعــين علــى أكثــر مــن حاجتــه او االرتكــان اس    

 هذه املساعدات واعتبارها مصدر دخل ثابف.

 املصروفات التسيريية 

ــان التــالي مقارنــة بــني ا    - ملصــروفات الفعليــة واحلــواالت املاليــة عــن    يظهــر البي

   م 2016السنة املالية 

 الفائض املصروفات احلواالت البيان
 174,534 1,956,683 2,131,217 الباب االول
 24,221 75,779 100,000 الباب الثاني
 198,755 2,032,462 2,231,217 اإلمجالي

 

 ومن خالل الفح  لوحظ:

دينــار اس حســاب الودائــع واملبلــز    (74,283)قيــام ادارة الصــندوق بتعليــة مبلــز    -

يتعلق مبرتبات موظفني موقـوفني عـن العمـل حلـني تسـوية اوضـاعهم، وذلـك        

مبوجب اذن صـرف رقـم )بـال( بنـــــــاء علـى كتـاب السـيد مــــدير ادارة الشـؤون          

بتـــاري   ( 2429-3-1)االداريـــة واملاليـــة املوجـــه اس رئـــيس القســـم املـــالي رقـــم       

 . م29/12/2016

 (34,545)البــــالز  م31/12/2015ي تقــــم ادارة الصــــندوق بتحويــــل الرصــــيد يف  -

 دينار اخلاص بالباب الثاني إس حساب االيراد العام باملخالفة .

ــاء احتياجــات ي        - ــاب الثــاني يف اقتن ــة املاليــة املتعلقــة بالب اســتنفاذ قيمــة احلوال

مــن الئحــة امليزانيــة   (13)ملخالفــة ألحكــام املــادة  تعــدمن الضــروريات وذلــك با 

 واحلسابات واملخازن.

 البيان املبلز رقم اذن الصرف

 ( جهاز هاتف20شراء هواتف نقاله عدد ) 29,551 1/12

 شراء بطاقات دفع مسبق ليبيانا 10,000 1/11

 شراء بطاقات دفع مسبق مدار 9,500 2/11

 الريفيشراء بطاقات دفع مسبق  3,000 4/11

 شراء بطاقات دفع مسبق نف 3,000 6/11

 شراء بطاقات كوبونات بنزين 4,940 3/11
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مــن حســاب  ( 13/12)دينــار مبوجــب اذن الصــرف رقــم   ( 24,495)حتويــل مبلــز   -

ــاب رئــيس جملــس االدارة        ــى كت ـــاء عل ــع بنــــ ـــي اس حســاب الودائ ــاب الثانــــ الب

اجلمهوريـة للصـريفة االسـالمية     اس السيد مـدير مصـرف   (2406-1-1)رقـــــم 

 باخلصوص مبوجب كشف مرفق دون معرفة ماهية املبالز املدونة فيه.

ــيس    - ــاب رئــــ ــب كتــــ ـــم   مبوجــــ ـــدوق رقـــــــ ــس إدارة الصنــــــــ  (2406-1-1)جملــــ

 س خماطبــــــة مصــــــرف اجلمهوريــــــة للصــــــريفة     م،8/12/2016بتــــاريـــــــــــــ   

دينــار مــن البــاب الثــاني إس الودائــع  ( 555,34)االســالمية فشــلوم بتعليــة مبلــز  

س  م 2015حتف مسمى التزامات قدمية حيث اتضح أنهـا صـكوك لـ  سـنة     

 إلغائها دون معرفة السبب.  

 حساب الزكــــــــــاة  

حسـابـا موزعـة علـى مكاتـب     ( 136)يبلز عدد احلسابات املصرفية املفتوحة  و  -

معـه ادارة تلـك احلسـابات او     الصندوق جبميع ا اء البالد االمر الـذي يصـعب  

متابعتهــا وبالتــالي ضــعف الرقابــة عليهــا لعــدم وجــود آليــة واضــحة للجبايــة      

 والتسوية مع االدارة العامة للصندوق.

بلـــز مـــا س صـــرفه مـــن حســـاب االدارة العامـــة للصـــندوق خـــالل الفـــرتة مـــن     -

دينــار متثلــف يف عهــد ماليــة  ( 1,579,739) ــو  م31/10/2016حتــى  م1/1/2015

لـــدعم مكاتـــب الصـــندوق يف بعـــض املنـــاطق يـــتم تســـويتها مبوجـــب ايصـــاالت   

 تسليم واستالم للمبالز او بكشوفات بأمساء املستفيدين من نازحني وفقراء.

عــدم وضــع ضــوابط ومعــايري تضــمن حســن وصــول امــوال الزكــاة ملســتحقيها  -

رار شرعـا كالزيارات امليدانية او االرقام الوطنيـة او أي مسـتندات حتـد مـن تكـ     

 مرة للشخ  الواحد يف نفس الوقف.الصرف ألكثر من 

تــبني صــرف ثــالث عهــد ماليــة مببــالز كــبرية لــذات الشــخ  وعلــى فــرتات        -

زمنية متقاربة لغـرض مسـاعدة النـازحني وي تسـو بعـد، بلغـف جمملـها  ـو         

 دينار. (370,000)

 حساب الصدقـــــــــــــــــات.

للصــريفة االســالمية فشــلوم حبوالــة   س فــتح احلســاب مبصــرف اجلمهوريــة    -

دينـار كمصـدر متويـل وال توجـد مسـتندات تتعلـق       ( 1,000,000) مالية قـدرها 

 باحلوالة والغرض منها أو أي تفويض بالصرف.

( 198652)دينـــار، وأخـــر رقـــم   (240,000)مببلـــز  (198653)صـــرف صـــك رقـــم   -

ــز ــ     دينـــار  (200,000) مببلـ واد لصـــاا شـــركة اخلـــط األفريقـــي الســـترياد املـ

لـوحظ بشـأنها مــا    الغذائيـة واخلضـروات واملواشـي لتـوفري عــدد مـن األضـاحي،      

 يلي:
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        ــندوق يف ــس ادارة الصـ ــاع جملـ ــر اجتمـ ــى ملضـ ــاء علـ ــة بنـ ــرفف القيمـ صـ

وكتاب وزير االوقـاف كعهـدة للشـركة علـى ان تسـرتجع       م 11/11/2015

اس حســـاب الصـــدقات مبجـــرد اســـتالم الشـــركة ملســـتحقاتها مـــن رئاســـة   

 فق احملضر املشار اليه.الوزراء و

         ــدر ــرف ومصـ ــة الصـ ــح آليـ ــوردة يوضـ ــركة املـ ــع الشـ ــد مـ ــود عقـ ــدم وجـ عـ

التمويــل، وكــذلك صــالحية جملــس ادارة الصــندوق يف صــرف املبلــز مــن   

حساب الصدقات، والضمانات املقدمة إللـزام الشـركة برتجيـع املبلـز حـني      

 استالمها للقيمة من رئاسة الوزراء.

دعـم مكاتـب الصـندوق لشـراء سـيارات وذلـك وفـق         استخدام جزء مـن املبلـز يف   -

 البيان التالــــــــــــــي:

 

 البيان القيمة رقم اذن الصرف

 مكتب خدمات الزكاة /ترهونة 10,000 2/2016

 مكتب خدمات الزكاة /اخلمس 20,000 3/2016

 مكتب خدمات الزكاة /صرمان 10,000 4/2016

 /صرباتةمكتب خدمات الزكاة  10,000 5/2016

 مكتب خدمات الزكاة /رقدالني 15,000 6/2016

 مكتب خدمات الزكاة /الرجبان 10,000 7/2016

 مكتب خدمات الزكاة /مسالته 20,000 8/2016

 مكتب خدمات الزكاة /االصابعة 10,000 9/2016

 مكتب خدمات الزكاة /الزاوية 20,000 10/2016

 /غريانمكتب خدمات الزكاة  7000 11/2016

 مكتب خدمات الزكاة /وأدى اآلجال 20,000 12/2016

 

 دار االفتاء 
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  حسابات الدار عن العام 

ــدار العمــل علــى فصــل مهــام املفــظ بكونــه شخصــية اجتماعيــة        - اغفــال ادارة ال

عامة هلا عالقة مباشرة وأساسية بإصـدار الفتـاوى وبـني العمـل اإلداري الـذي      

 ملل انتقاد.   نعادة ما يكو

ودليـل اختصاصـات   لـدار  معتمـد ل  وظيفـي ومـالك   د هيكـل تنظيمـي  ووجعدم   -

مي يســهل ســري العمــل اليــو يــبني صــالحيات ومهــام كــل ادارة حتــى   لــإلدارات 

 وتوضح االختصاصات والصالحيات.  

ــة مــن حيــث مراجعــة املســتندات وإعمــال         - ضــعف دور مكتــب املراجعــة الداخلي

ــاجئ   ــرد املفـ ــزن اجلـ ــة واحملـ ــاعدة    للخزينـ ــد ملسـ ــره املوعـ ــعف تقريـ ــذلك ضـ وكـ

 اإلدارة العليا يف الاذ قراراتها.
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التـأخر الكــبري يف اجنــاز واالنتهـاء مــن أعمــال اجلـرد الســنوي حيــث س االنتهــاء     -

منه وإحالته لإلدارة العليا بعد أكثر من اربعة أشـهر مـن انتهـاء السـنة املاليـة      

 منها.  مما  عل أعمال اجلرد ال جدوى 

مـع مـا هـو موجـود فعـاـل      اجـراء املطابقـة لألصـناف مـن الناحيـة الدفرتيـة       عدم  -

ســباب اس غــري ذلــك مــن أعمــال  االإن وجــدت ودراســة ات واســتخالص الفروقــ

 اجلرد واملطابقة.

الصـــــرف بالتجـــــاوز يف خمصصـــــات البــــــاب األول بـــــني احلـــــواالت الــــــواردة       -

حسـاب الودائـع واألمانـات     دينـار متـف تغطيتـه مـن     327,336واملصروفات بواقع 

 باملخالفة.  

، عــن التزامــات ماليــة متمثلــة يف مســتحقات مرتبــات بعــض املــوظفني    ترتيــب -

 .دينار 490,074 بقيمةم2016،م2015 السنتني املاليتني

أي بواقـع  حراسـة  افـراد   موظـف  47مـنهم  موظـف   143 مـوظفي الـدار  عدد بلز  -

ــة جــدـا وت    مــن  33% كاهــل املخصصــات   قــلثمــوظفي الــدار وهــي نســبة عالي

 املعتمدة للدار.

ة بــالرغم مــن متتعــه بالشخصــي الصــرف علــى املعهــد العــالي للعلــوم الشــرعية   -

احلصـول علـى   إدارة الـدار يف   وعـدم متكـن    ة املاليـة املسـتقلة   ذماالعتبارية وال

 .خمصصات مالية تعتمد للمعهد حبكم التبعية االشرافية هلا

حيـث لـوحظ    ،دينـار  117,956 بلز قدره  حساب الودائع واالمانات مبلز رصيد   -

ــة     ــدتها القانونيــ ــاوزت مــ ــالز  ــ ــود مبــ ــاني،    6وجــ ــابني االول والثــ ــهر للبــ أشــ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. 162لمادة باملخالفة ل

دل ينــار يــد 1,188,230وجــود التزامــات ماليــة قائمــة علــى البــاب الثــاني بلغــف     -

االخذ يف االعتبـار وجـود خمصصـات ماليـة      دونارتباط الدار مبصروفات على 

 أم ال.هلا 

 اهليئة العامة لرعاية أسر الشهداء واملفقودين
ــاني خــالل الســنة املاليــة      ب بيــان املخصصــات الســنوية املعتمــدة للبــابني األول والث

 -:  م2017

 الرصيــــــــــد املصروفـــــــــــات املخص  البيـــــــــــــــــــــــان

 1,180,725 2,969,275 4,150,000 األول الباب
 15,466,995 196,033,005 211,500,000 الباب الثاني

  16,647,720 199,002,280  215,650,000 اإلمجالـــــــــــــي

 :لوحظ بشأنها ما يلي 
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ــز   - ــار  572,143 وجــود مبل ــل هلــا     دين خصــمف بكشــف حســاب املصــرف وال مقاب

 .بالدفاتر

ي يــتم  ديــد عقــود اال ــارات وامنــا يــتم الصــرف مبوجــب عقــود منتهيــة           -

 الصالحية   

ــام الرقابـــة الداخليـــة ،   - عـــدم اســـتيفاء بيانـــات اذونـــات   حيـــث تـــبني ضـــعف نظـ

مـن   99  االسـتالم باملخالفـة للمـادة رقـم     الصرف من حيث رقـم الصـك وتـاري   

الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن وعــدم مســك اهليئــة لســجل االلتزامــات    

 وسجل االصول الثابتة وعدم انتظام التسجيل يف سجل االعتمادات.

عـدم وجــود ملفــات شخصــية للمستشــارين باهليئــة وعــدم تســمية املستشــارين   -

 كر مستشار الوزير فقط.ذالكتفاء ببالقرارات الصادرة عن الوزير وا

 اهليئة العامة للثقافة
 24والبـــالز عـــددها م 2017تـــابع الـــديوان تعاقـــدات اهليئـــة العامـــة للثقافـــة للعـــام  

 دينار تبني بشأنها التالي : 7,000,000ها مشروعـا بقيمة إمجالية قدر

ورسـائل تكليـف مباشـرة    وعقود التجهيزات والصـيانة  عقود أشغال عامة ابرام  -

ــوزراء         ــاإلذن بالتعاقــد مــن جملــس ال ودون مــع الشــركات دون صــدور قــرار ب

ــوفر  خمصصـــات  ــة هلـــا  تـ ــليم هـــذه املشـــاريع       ،ماليـ ــف اهليئـــة بتسـ حيـــث قامـ

الظ قامف بتنفيذ األعمال املوكلة إليهـا نـتج عنهـا وجـود مشـاريع      للشركات 

 -ع التالي :ومن تلك املشاريمنتهية ومشاريع جاري العمل فيها 

 الشركة املنفذة اسم املشروع

 القيمة التعاقدية

 )دينار(

  349,000 شركة املرجان املتألق مشروع  هيز قصر الثقافة الزنتان
مشروع  هيز مبنى مركز البحوث والدراسات 

 االفريقية

  995,000 شركة ارض الفخامة

  260,000 الصورةشركة صانعو  إنتاج برنامج وثائقي بعنوان مدن ليبية
 

اإلجراءات الظ س اتباعهـا مـن قبـل اهليئـة العامـة للثقافـة يف إمتـام اإلجـراءات          -

التعاقدية ي تتم حبسب الضوابط املنصوص عليها يف الئحـة العقـود اإلداريـة    

 .من حيث طرق التعاقد 

فنيـون مـن اجـل القيـام     كـز فنيـة ومنتجـون و   قيام اهليئة بإبرام عقـود مـع مرا   -

 3,940,000مشــروعـا بقيمــة إمجاليــة   32بتنفيــذ أعمــال فنيــة مرئيــة وعــددها  

ــار  ــة إال أن      وقــد س دين اســتالم األعمــال مــن إدارة الــربامج واألنشــطة الثقافي

مناذج هذه العقود املربمة والـظ س إعـدادها مـن قبـل اهليئـة خمالفـة ملـا نصـف         

 اإلدارية ،ومن تلك املشاريع  اآلتي : عليه الئحة العقود
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 القيمة بالدينار    اسم املشروع اسم اجلهة املنفذة ت

  375,000 انتاج برنامج تلفزيون )املشاهري( عربي للخدمات االعالمية .1

  260,000 انتاج برنامج وثائقي مدني شركة صانعو الصورة .2

    150,000 اجتماعي انتاج برنامج ثقايف شركة الرؤية االبداعية .3

 

مطالبة اهليئـة لـوزارة التخطـيط بإصـدار تفويضـات ماليـة ملشـاريعها املتعاقـد          -

هنـــاك  انيف حـــني أنـــه تـــبني  دينـــار 7,000,000قـــدرها قيمـــة إمجاليـــة عليهـــا ب

ى مشاريع غري مدرجـة يف منـوذج طلـب التفويضـات املاليـة هليئـة ممـا يـدل علـ         

مليـون دينـار باإلضـافة إس ذلـك فقـد س       سـبعة أن ما س التعاقد عليه يتجـاوز  

ــا         ــدة يف حــني أنه ــا مشــاريع جدي ــى أنه ــب التفويضــات عل إدراج مشــاريع يف طل

مشــاريع منتهيــة وعليهــا التــزام وهــذا حبســب املوقــف التنفيــذي املعــد مــن قبــل   

 واملشروعات واجلدول اآلتي يوضح: ادارة التخطيط

 منتهية من حيف التنفيذ. املشاريع املدرجة على أنها جديدة يف حني أنها 

 اسم املشروع

 التكاليف التقديرية

 )دينار(

 املوقف التنفيذي

 منتهي  1000,000 تنفيذ األعمال الفنية املسموعة

 منتهي  3000,000 تنفيذ األعمال الفنية املرئية

 منتهي  50,000  هيز االسبوع الوطين للطفل اللييب

 منتهي  125,000 استشارات هندسية

  

     مشـــاريع متعاقـــد عليهـــا مـــن قبـــل اهليئـــة وغـــري مدرجـــة يف منـــوذج طلـــب

 -سبيل املثال ال حصر: على التفويضات املالية وهي 

 املشروع

 التكاليف التقديرية

 )دينار(

  546,575 صيانة مقر إدارة املراكز الثقافة باجملمع اإلداري سرت

  593,570 صيانة املكتبة اخلضراء سابقـا "سرت"

  1,222,950 مقر مكتب الثقافة سرتصيانة 
  400,000 انتاج عمل فين رسوم متحركة بعنوان الشاطر

  105,000 انتاج عمل فين فرسان السنيما الليبية
  200,000 انتاج عمل فين حكايات ليبية

 

إلجراءات املتعلقة باملشاريع املتحصلة علـى اعتمـادات مسـتندية    امن خالل دراسة 

وزارة الثقافــة واجملتمــع املــدني والبــالز عــددها     قبــل  ملليــة املتعاقــد عليهــا مــن    

مــــــا س صــــــرفه عليهـــــــا   و دينــــــار  14,874,241قيمــــــة امجاليــــــة   ب مشــــــاريع (8)

 -تبني االتي:  دينار 2,082,241 دينار وباقي االلتزام12,792,380

ــود   - ــدم و جـ ــة ا عـ ــة  ليـ ــن متبعـ ــوزارة مـ ــع   ايف الـ ــة مـ ــراءات التعاقديـ ــام اإلجـ متـ

ــا         ــة حبســب الضــوابط الــظ نصــف عليه ــدورات التدريبي ــام بال الشــركات للقي

ــة عامــــة    ــود اإلداريــــة يف طــــرق التعاقــــد ) مناقصــ  –ملــــدودة  –الئحــــة العقــ

تكليـف مباشـر ( مـن  حيـث و جـود إجـراءات بـاإلعالن للشـركات أو          –ممارسة 
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ــ  جتمـــاع اللجـــان الدارســـة    دعوة املوجهـــة  للشـــركات أو ملاضـــر ا  رســـائل الـ

علـى أن اختبـار   للمشاريع أو قرار  الرتسية أو رسائل التكليف مباشر ممـا يـدل   

مـن   10-9-8مـواد  للخالفـة  باملعلـى اعتبـارات شخصـية    هذه الشـركات س بنـاء     

 .الئحة العقود اإلدارية 

الئحــة  العقــود  االداريــة  مــن حيــث  عــدم   خمالفــة  العقــود  املربمــة  لضــوابط  -

طبقــاـَ   اخلصــم  مــن الــدفعات  املســتحقة    نــ  عقودهــا  علــى  حــق الــوزارة  يف  

ألحكــام  الالئحــة  مــن جــزاءات  وتأمينــات  وضــمان  االعمــال  مبــا  ان  االتفــاق    

ــى ان  يكــون  الســداد للشــركات  باالعتمــاد           يف العقــود  املربمــة  متــف  بنــاء  عل

ــدفع  الــ     املســت واردة يف  ندي  باإلضــافة  اس ذلــك  خمالفــة  مراحــل  شــروط  ال

بـأن  مراحـل  الـدفع  تكـون       العقود  املربمة حيث أن مجيع العقود  تقريبـا نصف

عنــــد  اســــتالم  %15عنــــد بدايــــة  التــــدريب  %40العقــــود  عنــــد توقيــــع  % 50

الثانيـة  للـدفع    لـة  نتبـاه  أن  املرح يسـتدعي اال التقرير  النهـائي  واالمـر  الـذي    

صـــرفه هـــو يـــتم  صـــرفها  عنـــد بدايـــة الـــدورات التدريبيـــة أي أن مـــا س  40%

ــة       90% ــواد  مــن قيمــة العقــود ممــا يعــد خمالف ــن  امل مــن  119-116-91-90 ل

 االدارية  الئحة العقود  

   وجــود خلــل يف نــ  املــادة املتعلقــة بتطبيــق غرامــات التــأخري الــواردة بــالعقود       -

عـن كـل    %5املربمة حيث انها اشرتطف اسـتحقاق الغرامـة عـن مـدة التـأخري      

ــى ان ال تزيــد الغرامــة عــن        ــأخري مــن قيمــة العقــود عل مــن القيمــة   %5يــوم ت

مراحــل الــدفع بعــد توقيــع      علــى ان  االمجاليــة للعقــود ونفــس الوقــف نصــف    

أي ان غرامــة التــأخري ال ميكــن  %40وعنــد بدايــة التــدريب  %50العقــود تــدفع 

 .املتبقية من القيمة االمجالية للعقود املربمة%10 أو %15طبيقها اال على ت

القيام بصرف  مراحل الدفع  بناء على رسائل  افراج  مـن قبـل  وزيـر  التفافـة        -

ــع          ــوزارة  جلميـ ــالي  للـ ــب  املـ ــل  املراقـ ــن  قبـ ــا  مـ ــدني  وباعتمادهـ ــع  املـ واجملتمـ

 % 40 و  توقيـع  العقـود   دعنـ  %50الشركات  فيمـا  يتعلـق   باملرحلـة  االوس     

الثالثــة  ي  يــتم  صــرفها فيمــا     الدفعــة اال يتبقــى    عنــد  بدايــة التــدريب  وي 

ــدا  عقــــدي  ــدد عــ ــامج  تــــدريب  لعــ ــول    44برنــ ــد  شــــركة  حلــ موظــــف  تنفيــ

موظـــف  تنفيـــد  شـــركة   800االستشـــارات  والثـــاني  برنـــامج  تـــدريب  لعـــدد  

يـع  الـدفعات  هلــا  ممـا  يعـد خمالفــة      فلقـد  س صــرف  مج حلـول لالستشـارات   

 .لالئحة  العقود  

ــا   - ـــا العتبـ ــار   الشـــركات فقـ ــاذج  اختيـ ــداد منـ ــام بإعـ ــية والقيـ ــود  رات شخصـ عقـ

ضـعيفة يف ضـوابط نصوصـها وال تصـب االيف صـاا أصـحاب تلـك الشــركات        

 .  املتعاقد معها

 املركز الليبي للمحفوظات والدراسات التارخيية 
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  حسابات املركز عن العام   
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عدم ختم أذونات الصرف ومجيـع املسـتندات املرفقـة خبـتم يفيـد الصـرف مـع         -

امليزانيــة واحلســابات واملخــازن  مــن الئحــة 105باملخالفــة للمــادة  هبيــان تارخيــ

مــن  99ضــعف التعزيــز املســتندي لــبعض أذونــات الصــرف باملخالفــة للمــادة     و

 ئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  ال

قيام مدير عام املركـز بإصـدار قـرارات إيفـاد للخـارج )لنفسـه(، دون وجـود مـا          -

يفيد املوافقة أو التفويض بذلك مـن قبـل اجلهـة املختصـة )اجمللـس الرئاسـي(       

 إلصدار مثل تلك القرارات  

ــذي ي    - ــكل الـ ــه بالشـ ــة عليـ ــات املرتاكمـ ــز يف ادارة االلتزامـ ــمن ضـــعف املركـ ضـ

تعزيز ثقة املتعاملني معه وذلك من خالل التوسـع يف االرتبـاط بالنفقـات دون    

توفر خمصصات مقابله هلا بامليزانيـة، حيـث بلغـف القيمـة اإلمجاليـة للـديون       

ــنة   ــة مــــن ســ ــى  م 2013املرتاكمــ ــدرهس   م 2017/ 6/ 30حتــ ــز وقــ  4,936,577مبلــ

 دوالر. 148,116 ، ومبلزدينار

 23عــدم تقيــد وتنفيــذ ادارة املركــز بقــرار الســيد رئــيس ديــوان احملاســبة رقــم   -

مـــن   162، والتعميمـــات الصـــادرة مبقتضـــاه وباملخالفـــة  للمـــادة م 2015لســـنة 

الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن والـظ نصـف علـى ) أن ال  ـوز االحتفـاظ      

ملاليـة وتضـاف املبـالز الـظ     باملبالز الظ تتجاوز الستة أشهر من انقضـاء السـنة ا  

العــام( حيــث بلــز  حســاب اإليـراد تبقـي بعــد هــذه املـدة يف احلســاب املــذكور إس   

دينــار ، علمـــا   1,772,476الرصــيد اإلمجــالي حلســاب الودائــع واألمانــات مبلــز    

بأن هذه القيمة الـظ س تعليتهـا يف احلسـاب  كالتزامـات قائمـة علـى املركـز        

 . م 2015حتى  م 2012عن السنوات من 

ــالز كــبرية تفــوق احلــد         - قيــام ادارة املركــز بســداد بعــض املشــرتيات نقــدـا مبب

كــان يتوجــب صــرفها عــن طريــق  والــظ املســمون بــه عــن طريــق العهــد املاليــة  

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. 109الصكوك باملخالفة للمادة 

ــي للمو      - ــى اســاس احلصــر الفعل ــام بأعمــال اجلــرد عل جــودات دون مراعــاة  القي

للرصــيد الــدفرتي األمــر الــذي يفقــد اجلــرد أهميتــه وذلــك باملخالفــة للمــادة      

ــادة      مــن 292 ــة واحلســابات واملخــازن وكــذلك امل مــن الئحــة   4الئحــة امليزاني

تنظـــيم املخـــازن ودفاترهـــا وســـجالتها واإلجـــراءات التنفيذيـــة املرفقـــة بقـــرار   

 م. 2013لسنة  (522)جملس الوزراء رقم 

ــة العامــة لألوقــاف والشــؤون االســالمية        وجــود - ــزاع بــني ادارة املركــز واهليئ ن

مبوجـب توقيـع احلجـز االداري علـى حســابات املركـز مـن اهليئـة لعـدم القيــام         

بتســـديد مقابـــل االنتفـــاع بعقـــار الوقـــف ادى اس غـــل يـــد املركـــز يف تصـــريف  

اف اعمالـــه بـــالرغم مـــن ان املؤسســـتني تقعـــان يف ذات التصـــنيف العـــام وألهـــد   

 لدم املصلحة العامة اال ان ذلك ي يؤخذ يف االعتبار عند توقيع احلجز.
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 اهليئة العامة لتشجيع ودعم الصحافة
 -تبني االتي: م 2016عن العام من خالل فح  ومراجعة حسابات اهليئة 

 اغفــال مكتــب املراجعــة الداخليــة عــن القيــام باملهــام املســندة اليــه واملتمثلــة يف        -

إجـراء  هرية عـن سـري العمـل وتقـدميها لـإلدارة العليـا للهيئـة و       إعداد تقارير ش

مــن الئحــة  ( 293)اجلــرد املفــاجئ للخزينــة واملخــازن باملخالفــة ألحكــام املــادة    

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

لــوحظ توســع إدارة اهليئــة بصــرف مكافئــات ملــوظفني دون الــاذ اإلجــراءات         -

 القصور يف احملافظة على املال العام.القانونية املنظمة باملخالفة ما يعكس 

( 99)ضعف التعزيز املسـتندي لـبعض اذونـات الصـرف باملخالفـة ألحكـام املـادة         -

مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن، فضــاـل عــن إغفــال اســتيفاء بعــض       

البيانـــات االساســـية بـــأذون الصـــرف، وكـــذلك عـــدم تـــرقيم بعـــض اذونـــات         

ــلة باملخال  ــام متسلســ ــادة  الصــــرف بأرقــ ــة للمــ ــابات   106فــ ــة احلســ مــــن الئحــ

 وامليزانية واملخازن .

لوحظ عدم توافق املؤهالت العلمية لـبعض شـاغلي الوظـائف القياديـة الفنيـة       -

 باهليئة االمر الذي ساهم وبشكل مباشرة يف سوء اداء بعض االقسام.

املصـرف باملطابقـة ادى    حسـاب  عدم قيام إدارة اهليئة بإعداد مـذكرات تسـوية   -

 اس كشف احلساب من خالل اصدار صكوك س ترجيعها من قبل املصرف.

ألحكام الرقابـة واملتابعـة والتأكـد    سجل خاص بالعهد املصروفة  عدم امساك -

 من اقفاهلا نهاية السنة.

ــا ونوعهــا           - ــبني اســم مســتلم العهــدة وقيمته ــدون صــدور قــرار ي صــرف عهــد ب

 والغرض منها.

 ا راديو ليبي
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  حسابات الراديو عن العام 

مـــن قبـــل جملـــس الـــوزراء باعتمـــاد   م 2013لســـنة 209س إصـــدار القـــرار رقـــم  -

تسمية )راديو ليبيا( الذي حيل ملل )املركز العام لإلذاعـات املوجهـة( "صـوت    

 فقـــط دون إعــادة النظـــر يف اخلطــة اإلعالميـــة والتوجــه اإلعالمـــي    " أفريقيــا 

ــة الــظ تــنظم عمــل اإلذاعــة فضــاـل عــن ان         ــواحي اإلداري لإلذاعــة وكــذلك الن

القرار معيب يف شكله القانوني وذلـك مـن حيـث عـدم اإلشـارة يف ديباجتـه الـي        

بشــأن "إعــادة تنظــيم املركــز العــام مــع     م 1998لســنة 380رقــم  ع.  . قــرار ل.

تعتـرب اللغـة   )راديو( خيـرج عـن نطـاق اللغـة العربيـة الـظ        مالحظة أن مسمي

 الرمسية للدولة الليبية.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

745 

 

نق  الكوادر املتخصصة )الفنية واملاليـة( بـأهم اإلدارات ذات العالقـة املباشـرة      -

باجملال اإلعالمي القادر علـى تسـيري عمـل اإلذاعـة حيـث انهـا تـدار حاليــا بعـدد          

موظف فضاـل عـن االعتمـاد يف عملـها األساسـي علـى      255موظف من أصل 175

املؤقف بالراديو على سبيل التعـاون وبنظـام املكافـآت املقطوعـة      موظفني للعمل

 وذلك وفق قرارات وتكليفات يصدرها املدير العام.

مــن خــالل االطــالع علــى قــرارات املــدير العــام لــوحظ ان جلــها تتمثــل يف إعفــاء   -

" واسـتقاالت وإحالـة للتقاعـد     حلني إشعار أخر من مناصب وتكليفات مؤقتة "

هــــا مــــن القــــرارات الــــظ تــــبني عــــدم االســــتقرار اإلداري ومـــنح مكافــــآت وغري 

 لإلدارات وغياب الرؤيا الواضحة إلدارة اإلذاعة لتنفيذها.

ــى      - ــو عل ــام للرادي ــدير الع ــا     إصــداراعتمــاد امل ــه منه التعليمــات الشــفهية ملوظفي

 مكافآت.مرتبات او صرف  إيقافعن مرتبات او  اإلفراج

قيمتهــا ملــوظفني ومتعــاونني بــالراديو  التوســع يف صــرف املكافــآت والتفــاوت يف   -

 فضاـل عن حتميلها اخلاطئ على بنود امليزانية.

يــتم صــرف مكافــآت شــبه مســتمرة للجــان املشــكلة )جلنــة شــؤون املــوظفني /       -

فضـاـل عـن حتميـل القيمـة ضـمن       جلنـة املشـرتيات( )ليسـف عـن كـل اجتمـاع(      

 املرتب األساسي.

دينـار بشـكل مسـتمر علـى الـرغم       2500يتم صـرف مكافـأة املـدير العـام بقيمـة       -

من إيقافها لبضعة أشهر من قبل الشؤون اإلداريـة واملاليـة تنفيـذا لقـرار وزيـر      

ــم    ــف رقـ ــالم املكلـ ــنة  27اإلعـ ــاء   م 2015لسـ ــرفها بنـ ــادة صـ ــه س إعـ ــى  ، اال أنـ علـ

ويــتم حتميــل القيمــة ضــمن املرتــب العــام التعليمــات الشــفهية للســيد / املــدير 

 لفة.األساسي للمعين باملخا

املراجعة الداخليـة علـى الـرغم مـن      مكتبمدير قيام املدير العام بإعادة تكليف  -

كانـف نتيجـة لضـعف أدائـه وعـدم التقيـد بتنفيـذ        والـظ  ان إعفائه من مهامـه  

 .(م 2013تقرير ديوان احملاسبة  وفق)الداخلي إجراءات الضبط 

ــام "   - ــدير العـ ــن املـ ــرارات مـ ــدار قـ ــاد   لذاتـــه س إصـ ــأن اإليفـ ــل  " بشـ ــة عمـ يف مهمـ

داخليــة، حيـــث كـــان مــن املفـــرتض ان املعنـــيني بــالقرار هـــم موظفـــو اإلدارات    

 املختصة باإلذاعة وليس املدير العام لطبيعة املهام وعالقتها بالعمل الفين.

ــات     - ــى   بــإذنحتميــل االســتقطاعات الضــمانية واملرتب ــع حـــ/ الصــرف عل الودائ

ن قائمـة احلسـابات املصـرفية    ضـم  هـذا احلسـاب   ميلك ال انه يف حني واألمانات

 اخلاصة به.

غيــاب خــتم مجيــع أذونــات الصــرف واملســتندات املرفقــة خبــتم يفيــد الصــرف       -

مـن  105)ختم اخلزينة( لضـمان عـدم تكـرار صـرفها وذلـك خيـالف نـ  املـادة         

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.
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دينــار يف  94,905مببلـز   األولالبـاب   علـى الصـرف بالتجــاوز   الراديـو  إدارةقيـام   -

م  2016دينـار لسـنة    5,051مببلـز   الثـاني البـاب   علـى حني كان مقدار التجـاوز  

 ة امليزانية واحلسابات واملخازن.الئحمن  87املادة وذلك باملخالفة لن  

 مركز تطوير االعالم اجلديد 
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  حسابات املركز عن العام 

ــال - ــادة     اغفـ ــة للمـ ــرف باملخالفـ ــات الصـ ــرقيم اذونـ ــة   100تـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

 واحلسابات واملخازن.

اغفــال خــتم اذونــات الصــرف ومرفقاتهــا خبــتم يفيــد الصــرف معــززـا بتوقيــع       -

 من الئحة امليزانية وحلسابات واملخازن. 105الصراف وذلك باملخالفة للمادة 

 ملركز.غلى اعدم مسك سجل خاص بااللتزامات القائمة   -

باملخالفــة  دينــار 176,943يف اإلنفــاق خصــمـا مــن البــاب األول بواقــع   التجــاوز    -

 من القانون املالي للدولة. 10للمادة 

ــاد،     - ــندوق اجلهــ ــة يف صــ ــة واملتمثلــ ــتقطاعات القانونيــ ــة االســ ــأخر يف احالــ التــ

   .صندوق التضامن، صندوق الضمان االجتماعي

 اهليئة العامة لألعالم:
تــابع الــديوان العقــود املربمــة  مــن قبــل  وزارة  االعــالم  للحكومــة  الليبيــة  املؤقتــة  

واملخصــ   دينــار 26,661,484بقيمــة  امجاليــة  بلغــف   ـاعقــد 23والــظ بلــز عــددها 

  وقيمـة  مــا س  دينـار  27,282,000 مبلــز قـدره   م 2013امليزانيـة  العامـة  للعـام     بهلـا   

وبــاقي  26,572,151مبلــز قــدره  م1/10/2014حتــى م 1/1/2013الفــرتة صــرفه  خــالل 

  س  فـتح  اعتمـادات    الـظ دينار يف حـني  بلـز  عـدد  املشـاريع       1,269,849االلتزامات 

وي  يتبقــى  دينــار 13,002,274قــدرها مجاليــة ابقيمــة  مشــروعـا 19هلــا  مســتندية

وهــي  دينــار 1,321,678 بقيمــة عليهــا  بــاقي  التــزاممشــاريع اليــزال ( 5) منهــا  ســوء

 على النحو اآلتي:

وجود حالة من االرتبـاك مـن قبـل حكومـة اإلنقـاذ الـوطين )سـابقـا( خبصـوص          -

قرارات انشاء اهليئة العامة لإلعالم وذلـك بـدجمها   تـارة وفصـلها تـارة اخـرة،       

واس حالــة االهمــال مــن قبــل حكومــة الوفــاق الــوطين يف عــدم تكليــف رئــيس       

فــرتة زمنيــة طويلــة دون تســيري جنــم عنــه عــدم القيــام          للهيئــة وتركهــا   ال 

روعات للمشـ ومن ضمنها اعداد الدراسات الفنيـة واهلندسـية    باملهام املناطة بها

 يف نطاق اختصاصاتها للسنوات القادمة.الظ تدخل 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

747 

 

يف صـــياغة عقودهـــا ســـواء كانـــف عقـــود اشـــغال عامـــة او   الـــوزارة تقيـــد عـــدم  -

ــة العقـــ    ــام الئحـ ــدات   بأحكـ ــوق      توريـ ــياع حقـ ــه ضـ ــب عنـ ــا ترتـ ــة ممـ ود االداريـ

 .وامتيازات للهيئة 

تنفيذية سواء كانف ملليـة او اجنبيـة دون وجـود أي    جهات وزارة مع التعاقد  -

ــات        ــواطن اجلهــ ــق مبــ ــات تتعلــ ــذة او بيانــ ــات املنفــ ــك اجلهــ ــن تلــ ــات عــ معلومــ

وشخصــيات املتعاقــدين وجنســياتهم وأيضـــا عــدم معرفــة ســابق اخلــربة هلــذه      

اجلهات وقدرتها   املالية والفنية ومـن تلـك املشـاريع مشـروع توريـد وتركيـب       

ــذ غرفــة حتكــم رئيســية ت   ــة املتحــدة ومشــروع تطــوير     النفي شــركة اإلعالمي

 الكرواتية.شركة زير ملطة سبها لإلرسال تنفيذ 

نتـــائج الدراســـة  جممـــل ملاضـــر اللجـــان الدارســـة للعـــروض ي تتطـــرق اس  -

قـوائم العـروض املسـتبعدة وأسـباب االسـتبعاد ومـا        وكشوفات مقارنة وحتليل

ــظ      ــايري الـ ــس واملعـ ــعار واالسـ ــة األسـ ــد مالئمـ ــيات   يفيـ ــا يف التوصـ ــتند إليهـ اسـ

ــا انـــه  النهائيـــة ــد   كمـ ــا يفيـ ــائل الـــدعوة املوجهـــة للشـــركات ومـ ال يوجـــد رسـ

 استالمها.

وزارة مـع شـركات أجنبيـة وملليـة علـى توريـد وتركيـب        الـ التعاقد من قبـل   -

معــدات ومعامــل دون وجــود مــا يفيــد بــان هــذه الشــركات مفيــدة بســجالت          

 للشركة االجنبية.التوكيالت التجارية وهي الوكيل األصلي 

وجـــود بعـــض العقـــود املربمـــة مـــع شـــركات أجنبيـــة مـــن قبـــل وزارة االعـــالم    -

للحكومة الليبية املؤقتة للقيام بتوريد معدات او معامـل ال يوجـد بهـا اجـراءات     

تفيــد بســداد تلــك الشــركات لضــريبة الدفعــة وضــرائب الــدخل وغريهــا مــن       

لــوزارة اس اعفــاء أحــد   الضــرائب االضــافية بــل ان االمــر قــد وصــل مــن قبــل ا       

الشـــركات مـــن أي ضـــرائب او التزامـــات ومـــن تلـــك املشـــاريع مشـــروع توريـــد   

 تنفيذ شركة سيكو االمارتية . وتركيب برجميات منظومة التحرير

قيام وزير االعـالم للحكومـة الليبيـة املؤقتـة مبخالفـة الئحـة العقـود االداريـة          -

مشــاريع قــد  ــاوز القيمــة  فيمــا يتعلــق بالدفعــة املقدمــة حيــث أن الــدفعات لل 

وخصوصــــــا مـــــن عقـــــود التوريـــــدات  %90ويف الـــــبعض االخـــــر  ـــــاوز  60%

والرتكيـب والــظ كــان هلـا نصــيب االكــرب مـن تعاقــدات وزارة االعــالم وتلــك    

ــد   ــروع توريــ ــاريع مشــ ــائي   10املشــ ــف نهــ ــات بــ ــركة   (SNG)ملطــ ــذ شــ تنفيــ

   الشــبابيةجمموعـة االعـالم خلـدمات االعـالم ومشـروع اسـتكمال مبنـى القنـاة         

 شركة الواحة للتجهيزات الفنية. تنفيذ 

وزارة باستالم املواد املوردة من قبل بعض اجلهـات املنفـذة واملتعاقـد منهـا     القيام  -

مــا يلــي توريــد وتركيــب معــدات ومعامــل مبوجــب عقــد تنــازل مــن قبــل هــذه     

اجلهات معد من قبل ملـرر عقـود دون تكليـف جلـان تتـوس اسـتالم االصـناف          

حصــها والتأكــد مــن مطابقتهــا حلــني االســتالم النهــائي كمــا انــه الت    بعــد ف
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يوجد مبا يفيد بأنـه قـد س تكليـف شـركات تفتـييف معتمـدة بـالتفتييف علـى         

 توريدات وذلك قبل شحنها.

انتهــاء مــدة التعاقــد وخصوصـــا عقــود التوريــدات دون وجــود قــرارات متديــد او     -

 مـن قيمـة الكميـات الـظ    %10   جاوز نسـبة تتطبيق غرامات التأخري حبيث ال ت

 ي يتم او تأخر توريدها.  

املــربم التشــطيبات ملبنــى قنــاة الشــبابية     االعمــال التمهيديــة وأعمــال  مشــروع  -

       -تبني االتي:  2013-159 والتكليف رقم 161/2013مبوجب تكليف رقم 

  من املراجعـة املسـبقة مـن الـديوان باملخالفـة       تهربلل زئة اعمال املشروع

 للتشريعات النافذة  .

        ــرام عقــود لتنفيــذ االعمــال واالكتفــاء بإعــداد رســائل تكليــف دون عــدم اب

 .حتديد شروط االلتزامات التعاقدية   

    التكليــف باملخالفــة ملــا   اوامــر مــن قيمــة %60صــرف دفعــة مقدمــة بواقــع

شـروط الـدفع املدرجـة يف طلـب فـتح      االداريـة و  نصف عليه الئحـة العقـود   

 ستندي.  االعتماد امل

      91,845ادراج بنــود اعمــال باملستخلصــات ي يــتم تنفيــذها بقيمــة امجاليــة 

وجــود أعمــال ي تــدرج يف املقايســة االصــلية دون وجــود اوامــر تــبني   و دينــار

 مربرات التعديل واالستحداث.

املتعاقــد يلــوركس  مشــروع توريــد وتركيــب برجميــات منظومــة التحريــر فــا -

رقــم ماراتيــة مبوجــب التكليــف   كو االبشــأنه مــع شــركة ســبيتمنزائد ســيد    

 -تبني االتي: و دوالر أمريكي 665,000مببلز وقدره  4/5/2013

       تيـة مـن جملــس   اعـدم وجـود مـا يفيــد بـاإلذن بالتعاقـد مـع الشــركة االمار

من الئحـة العقـود االداريـة وكـذلك مـا       5عليه املادة  فوفق ما نص  اءالوزر

للمـــــوردين وســـــجل الســـــجل التجـــــاري بيفيـــــد بـــــأن الشـــــركة مقيـــــدة  

التوكيالت التجارية والوضع القانوني ملوقع العقـد ومـا يفيـد سـابق خـربة      

مــا يفيــد بتكليــف احــدى الشــركات التفتــييف   و الشــركة وقــدرتها الفنيــة

 املعتمدة بالتفتييف على التوريدات.

  ضـــرائب ممـــا يعـــد خمالفـــة لالئحـــة العقـــود ســـداد الاعفـــاء الشـــركة مـــن

الدفعــة وضــرائب جــاء فيهــا يلتــزم بــأداء ضــريبة  والــظ  24االداريــة للمــادة 

مــن الضــرائب اإلضــافية الــظ تســتحق علــى وفقـــا ألحكــام     الــدخل وغريهــا  

 ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية.  قانون

  توريــد  بقيامهــا  تيــة  تفيــد عــدم وجــود  أي مســتندات  مــن الشــركة  االمار

كة  تفتــييف  وهــذا  مـا س  التعاقــد  عليــه  او حتـى  شــهادة  صــادرة  مـن شــر   

ــاري       ــاع  املنعقـــد  بتـ ــر  االجتمـ ــادة   يف ملضـ ــاء  يف االفـ ــا جـ يتنـــافى  مـــع مـ

ــدير ادارة  التخطـــيط  واملشـــروعات        م3/8/2016 ــاـل  مـــن مـ والـــذي ضـــم كـ

ومدير  االدارة  الفنية  لوكالة  االنباء  ورئيس  التحريـر  العـام  للوكالـة     
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األجهـزة  واملعـدات  اال  انهـا  تعرضـف      والذي  يفيد  قيام  الشركة  بتوريد  

 . م 2014 يف العام املطار   ثحدااللتلف  نتيجة  

    تيـة سـيدكو تتمثـل يف    االقيام بتكليف شركة بديلـة عـن الشـركة االمار

شــــركة اجليــــل القــــادم دون وجــــود قــــرار الغــــاء مــــن جهــــة االختصــــاص  

واالســـتناد علـــى اإليعـــاز املوجـــه مـــن قبـــل الســـيد / مـــدير ادارة التخطـــيط   

واملشـروعات حبكومــة الوفـاق الــوطين باهليئــة العامـة لإلعــالم اس الســيد /    

ترتــب عنــه مــدير وكالــة االنبــاء الليبيــة بشــأن تكليــف شــركة بديلــة ممــا 

تيــة ســيدكو وأيضـــا تكليــف  ازال قائمــا مــع شــركة االمار يــ الوجــود عقــد 

فــتح اعتمــاد مللــي لصــاا شــركة  س و جديــد مــع شــركة اجليــل القــادم 

 .اجلبل  

مــن قبــل شــركة  املنفــذ( SNG)ملطــات   بــث فضــائي 10مشــروع توريــد عــدد  -

 تـبني  دينـار  1,696,600عـالم بقيمـة امجاليـة    اال موعة االعالمية خلدمات اجمل

 -بشأنه االتي: 

       مـع تـواري     م31/12/2013تزامن تاري  ابـرام العقـد مـع الشـركة املوقـع يف

 للعروض فتح االعتماد املستندي.كاـل من ملضر اللجنة الدارسة 

  نتـــائج الدراســـة ل وضملضـــر اللجنـــة الدارســـة للعـــر ي تـــتم االشـــارة يف

روض  ومــا يفيــد بعــض العــ قارنــة وحتليــل وأســباب اســتبعاد املوكشــوفات 

األســعار واالســس واملعـايري الــظ اســتند إليهـا يف التوصــية النهائيــة    مالئمـة 

بل اقتصره علـى ذكـر مجلـة هـو االفضـل مـن الناحيـة الفنيـة كمـا انـه ال           

 يوجد رسائل الدعوة املوجهة للشركات وما يفيد استالمها.

 اهلـا  مال الشركة مع قيمـة العقـد املـربم حيـث ان رأس م     عدم تناسب رأس

 دينار 1,696,600حني ان قيمة العقد  يف دينار 30,000

      لتفتــييف لعــدم وجــود مــا يفيــد بتكليــف أحــد شــركات التفتــييف املعتمــدة

 .الئحة العقود االدارية  من (129)اـ  للمادة على التوريدات مما يعد خمالف

       ــرف ــة  بصـ ــة املؤقتـ ــة الليبيـ ــالم للحكومـ ــر اإلعـ ــام  وزيـ ــة  %60قيـ كدفعـ

الئحـة العقـود االداريـة     ( من 91-90للمادتني  )خالفة باملمقدمة  للشركة 

. 

  باســتالم املــواد املــوردة مــن الشــركة مبوجــب عقــد تنــازل مــن    الــوزارة قيــام

بني د مـن قبـل جلنـة يـ    الشركة  اس  الوزارة دون وجـود أي تقريـر فـين معـ    

ا ممــا يعــد خمالفــة  مــدى مطابقــة املــواد  املــوردة للمواصــفات املتعاقــد عليهــ  

ــادة   مــن  134-130للمــادتني  اـ خمالفــومــن العقــد املــربم الــوزارة    7لــن    امل

 .الئحة العقـــــــــــود  االدارية 

ــع  MCRقنـــوات  5مشـــروع توريـــد وتركيـــب غرفـــة حتكـــم رئيســـية لعـــدد    - مـ

 pebbleانظمــة لـــزين ورصـــد ونقـــل البيانـــات داخــل قنـــاة ليبيـــا الوطنيـــة   
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BEACH SYSTEMS ــ ــدة للخــــدمات     املــ ــالم املتحــ ــركة االعــ ربم مــــع شــ

 -تبني بشأنه االتي:   حيث ، دينار 2,982,320بلغف  االعالمية بقيمة امجالية

   زارة يســبق تــاري  انعقــاد اجتمــاع     الــو و كة الشــرتــاري  توقيــع العقــد بــني

 كــان يف  لعــروض حيــف ان تــاري  توقيــع العقــد   لرســة الدااللجنــة الفنيــة  

عــــــروض لوتــــــاري  ملضــــــر اجتمــــــاع اللجنــــــة الدارســــــة ل  م18/12/2013

 .م31/12/2013

  نتـــائج الدراســـة ل وضملضـــر اللجنـــة الدارســـة للعـــر ي تـــتم االشـــارة يف

بعــض العــروض  ومــا يفيــد   قارنــة وحتليــل وأســباب اســتبعاد املوكشــوفات 

األســعار واالســس واملعـايري الــظ اســتند إليهـا يف التوصــية النهائيــة    مالئمـة 

ـــ  س دراســـة العــــرض املقــــدم ونوصــــي بتكليــــف  )ى ذكــــر بـــل اقتصــــره علـ

كما انـه ال يوجـد رسـائل الـدعوة املوجهـة للشـركات ومـا يفيـد         الشركة( 

 استالمها.

     املـربم   اعـداد مسـودة العقـد    عدم التقيد بأحكام الئحـة العقـود االداريـة عنـد

ف كانــالــوزارة والشــركة خاصــة فيمــا يتعلــق بشــروط الــدفع والــظ     بــني

ــة 60% ــركة و مـــة مقد  كدفعـ د تســـليم املعـــدات  عنـــ %20صـــرفف للشـ

 بعد االنتهاء من كافة االعمال .% 20و

  ان الشــركة املتعاقــد معهــا وكيــل للشــركة املصــنعة عــدم وجــود مــا يفيــد

يــل وكبــوزارة االقتصــاد وبأنهــا  ومقيــدة بســجالت التــوكيالت التجاريــة   

ــأن الشـــركة      ــه بـ ــار فيـ ــد أشـ ــد املـــربم قـ ــة حيـــث ان العقـ للشـــركة االجنبيـ

متخصصة ومتتلك حصـريـا حـق بيـع وتوزيـع وصـيانة املنظومـات وأجهـزة        

ممــا يعــد خمالفـــا  PEBBIL BEACH SYSTEMSالعمــل مــن شــركة    

 .الئحة العقود االدارية من  17للمادة 

  ليه املـادة الثامنـة مـن    وفق ما نصف عبإعداد ملحق للعقد قيام الوزارة عدم

طريقة الرتكيـب والتـدريب للعـاملني بالقنـاة مـع      يتضمن تفاصيل  العقد

 الشــركة وكيفيــة تنفيــذ املطلــوب والنســب الــظ س االتفــاق عليهــا معهــا     

سـيتم وضـع برنـامج عمـل خـاص يوثـق طريقـة الرتكيـب والتــدريب         وانـه  

 .لحقهذا املللعاملني بالقناة يستند على التفاصيل الواردة يف 

  قيــام الــوزارة بتكليــف إحــدى شــركات التفتــييف املعتمــدة للتفتــييف    عــدم 

ممــا مــن مطابقتهــا للمواصــفات الفنيــة املطلوبــة  علــى التوريــدات والتأكــد

 الئحة العقود االدارية.من  129يعد خمالفـا للمادة 

  خالفـة للمـادتني  باملكدفعـة مقدمـة للشـركة    %60وزير بصـرف  الـ قيام( 

 لعقود االدارية.من الئحة ا(  90-91

 عداد كراسة الشروط تتضـمن املواصـفات الفنيـة للتوريـدات     إعدم القيام ب

ــا     ــد معهـ ــها وس التعاقـ ــا تقـــدمف الشـــركة بعرضـ ــة والـــظ مبوجبهـ املطلوبـ

وايضــا عــدم القيــام بتشــكيل جلنــة فنيــة ملتابعــة اعمــال الشــركة واالفــادة     
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ــ  لتوريــــدات يف اتقيــــد الشـــركة باملواصــــفات الفنيــــة املتفـــق عليهــــا    دىمبـ

ــا   ــال الرتكيـــب والتـــدريب ممـ ــاـ واعمـ ــادتني  يعـــد خمالفـ ــن  134-130للمـ مـ

 .  الئحة العقود االدارية

        او تطبيـق غرامـة    انتهاء مـدة تنفيـذ العقـد مـع الشـركة دون وجـود متديـد

يف يـــوم مـــن تـــاري  اســـتالم الدفعـــة االوس  45حيـــث ان مـــدة العقـــد تـــأخري 

ــاقي االعمــال    2014//23/2 ــاري  اســتالم    90خــالل ويــتم تنفيــذ ب يــوم مــن ت

ممــا  م15/5/2015الدفعــة وتــاري  توريــد املــواد حبســب بوليصــة  الشــحن هــو 

 الئحة العقود االدارية.  من  135يعد خمالفا  لن  املادة 

ــه          - ــى املوجـ ــل علـ ــدرة تعمـ ــة القـ ــموع عاليـ ــال مسـ ــة ارسـ ــد ملطـ ــروع توريـ مشـ

ــد     ــزبشــأنه مــع شــركة ر   املتوســطة حملطــة االرســال ســبها املتعاق ــة  ي الكرواتي

ــة  وبقيمــة ــورو  1,313,252بلغــف  أمجالي ــادل  ي ــا يع ــار 2,249,995م ، تــبني  دين

 بشأنه االتي : 

   والشــركة عــدم وجــود نســخة مــن مســودة العقــد املــربم بــني وزارة االعــالم

الـوزارة  ترتب عنه عـدم معرفـة مـدى التـزام      الكرواتية يف ملف املشروع مما

حكــام الئحــة العقــود االداريــة وأيضـــا يف معرفــة     وفقــاـ  ألصــياغة عقودهــا  ب

 . وقع العقد من قبل الشركةمباملعلومات املتعلقة 

 بالتعاقـد مـع الشـركة الكرواتيـة      عدم وجود ما يفيد يف ملف العقد باإلذن

الئحـة العقـود االداريـة    مـن   5من جملس الوزارة وفق ما نصـف عليـه املـادة    

ـــا  ــرك    وأيضـ ــأن الشـ ــد بـ ــا يفيـ ــود مـ ــدم وجـ ــاري  عـ ــجل التجـ ــدة بالسـ ة مقيـ

مـن   15للموردين وسـجل التـوكيالت التجاريـة وفـق مـا نصـف عليـه املـادة         

 .الئحة العقود االدارية 

  نتـــائج الدراســـة ل وضملضـــر اللجنـــة الدارســـة للعـــر ي تـــتم االشـــارة يف

بعــض العــروض  ومــا يفيــد   قارنــة وحتليــل وأســباب اســتبعاد املوكشــوفات 

ايري الــظ اســتند إليهـا يف التوصــية النهائيــة  األســعار واالســس واملعـ  مالئمـة 

س دراســـة العــــرض املقــــدم ونوصــــي بتكليــــف  )بـــل اقتصــــره علــــى ذكــــر  

كما انـه ال يوجـد رسـائل الـدعوة املوجهـة للشـركات ومـا يفيـد         الشركة( 

 استالمها.

    عـــدم وجـــود مـــا يفيـــد يف ملـــف العقـــد بتكليـــف شـــركة تفتـــييف معتمـــدة

نيف شـركات التفتـييف وفـق مـا     ومسجلة لدى اجلهة املختصة بقيد وتصـ 

 من الئحة العقود االدارية. 90نصف عليه املادة 

   ة الكرواتيـة بـأداء ضـريبة    عدم وجود ما يفيد يف ملف العقد بقيـام الشـرك

وضــرائب الــدخل وغريهــا مــن الضــرائب اإلضــافية والــظ تســتحق     الدمغــة

 24 ة  مـا نصـف عليـه املـاد    وعلى ارباحها وفقـا ألحكام التشريعات الضـريبية  

 من الئحة العقود االدارية.
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   عــدم وجــود املســتندات االصــلية يف ملــف العقــد والــظ تفيــد بتوريــد املعــدات

موضوع التعاقد كذلك االجراءات املالية املتعلقة بـاإلفراج عـن الدفعـة مـع     

مــا  وجـود  مـن قيمـة املعـدات ناهيــك اس عـدم    %90العلـم بأنـه قـد س صــرف    

جهــة خمتصــة  يفيــد بإعــداد تقريــر فحــ  فــين مــن قبــل جلنــة اســتالم او  

 .مكلفة بذلك 

 كانــف خمصصــة لإلفــراج وإمتــام  وجــود حالــة اخــتالس للعهــد الــظ  تــبني

 . دينار 10,000عملية النقل للمعدات واالجهزة   ومقدرة يف حينها 

 اهليئة العامة للشباب والرياضة 
 تبني ما يلي: م2016من خالل فح  حسابات اهليئة عن العام 

العامة للشـباب والرياضـة عـن البـاب     بلغف مجلة احلواالت املالية مبيزانية اهليئة 

دينـــار بينمـــا بلغـــف املصـــرفات   20,534,880 مبلغــــا وقـــدره رتبـــات(املاالول )املهايـــا و

ــة مبلغــا وقــدره    دينــار والبيــان   1,036,729 قــدرهبتجــاوز  دينــار 21,571,610الفعلي

 التالي يوضح ذلك.

 الرصيد  مجلة املصروفات مجلة احلواالت الواردة البيان 

 (1,036,729) 21,571,610 20,534,880 الباب االول

 

 -: من خالل الفح  واملراجعة تبني االتيو

ــاب االول     - ــى البـ ــرف علـ ــدة للصـ ــات املعتمـ ــتخدام املخصصـ ــود  يف اسـ ــة بنـ تغطيـ

 .م2016خالل العام ة مستحدث

 1000 إس دينــار 700عقــد مببــالز تــرتاون مــن    72 ابــرام عقــود متعــاونني لعــدد   -

ــتم ســداد مســتحقات عــدد        ــار شــهريـا لكــل مــنهم، ي ي عقــد موظــف س   38دين

رئاسـة الـوزراء   ذ االذن مـن  حتميلها على الباب االول )مرتبات ومهايـا( دون أخـ  

وضـع أعبـاء    الـرقم الـوطين ممـا    تيفاءاو اسـ  هلـم  خمصصات ماليـة  ودون وجود

 االول.ظهور العجز يف الباب  وسبب يفمالية على اهليئة 

بإصــدار قــرارات تعــيني )ز ع ق( قيــام رئــيس اهليئــة العامــة للشــباب والرياضــة   -

بهـــا دون التاســـعة ممـــا أدى اس لموظـــف علـــى درجـــات اغ 768مـــوظفني بعـــدد 

ى احلاجــة إلــيهم تخصــ  ومــدالماليــة أخــرى دون حتديــد   تترتيــب التزامــا

 املالي للدولة والـظ تقضـي بعـدم إجـراء     من القانون 22وذلك باملخالفة للمادة 

: عتمادهـا والبيـان التـالي يوضـح ذلـك     تعيينات اال بعد صدور قـانون امليزانيـة وا  

- 
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 تاري  اصدار القرار عدد املوظفني بالقرار رقم القرار

 م27/4/2016      187 78     

 م27/4/2016 270 79     

 م26/5/2016 311   109   
 768 االمجالي

 

                                                                                          

    ت مالية تتجاوز احلـدود املنصـوص عليهـا    منح العديد من املوظفني مكافآ

 .بالتشريعات 

        آت يف حــني ان اعمــال هــذه   اصــدار قــرارات جلــان عمــل مقابــل مــنح مكافــ

 صميم عمل االدارات.اللجان من 

            اســتخدام اهليئــة للحــواالت اخلاصــة بصــرف مرتبــات مــوظفي اللجنـــة

ــة عــن   ــوبر    االوملبي ــوفمرب  –االشــهر )أكت يف الصــرف م 2016ديســمرب(  –ن

ــا  ــى التزامـ ــام   تعلـ ــالل العـ ــدة خـ ــدة   م2016جديـ ــود جديـ ــة يف )عقـ  –متمثلـ

عمـــل اضـــايف( دون اســـتيفاء الـــرقم     –مرتبـــات ســـنوات ســـابقة    –ت مكافـــآ

 يعد خمالفة للوائح والقوانني. الوطين مما

           عـــدم قيـــام اهليئـــة بإحالـــة خمصصـــات بعـــض املـــوظفني باهليئـــة ممـــن

 –املتقاعــــدين  –املتــــوفني  –انقطعـــف صــــلتهم الوظيفيــــة بهــــا )االســــتقالة  

ــث  ــات      املنقــولني( حي تالحــظ ان وزارة املاليــة حتيــل خمصصــات هلــذه الفئ

 بالرغم من انتهاء عالقتهم الوظيفية باهليئة من فائض الباب االول.

          واملرحلـة   م2013عدم قيـام اهليئـة بإحالـة بـواقي خمصصـات السـنة املاليـة

ــة   ــنة املاليـ ــز  م2016للسـ ــي وزارة  79,354,620مببلـ ــار الـ ــاب   دينـ ــة حسـ املاليـ

 مبصرف ليبيا املركزي. االيراد العام

      ــفر ــد السـ ــاد والصـــرف علـــى بنـ ــرارات االيفـ ــة قـ الضـــعف الواضـــح يف متابعـ

ــا يتعلـــ       ــة مـ ــات الالزمـ ــتندات والبيانـ ــتيفاء املسـ ــة دون اسـ ــف واالقامـ  قواملبيـ

 الدينار اللييب(.)بتحديد أسعار صرف تذاكر السفر يف مقابل 

   ابقة البـالز عـددها   الرتاخي يف تسوية العهد املالية املرحلة من السـنوات السـ

، دون قيـام االدارة املاليـة بالـاذ االجـراءات     دينـار  295,012 عهدة بقيمـة  22

ــال املخــالفني وفــق مــا حددتــ     ــادة  هالالزمــة حي ــة    188امل مــن الئحــة امليزاني

 واحلسابات واملخازن.

    عــدم تقيــد املراقــب املــالي باإلشــراف علــى القســم املــالي للتحقــق مــن حســن

مــن الئحــة   26واملــادة  5الفقــرة  24املــادة ب احملــددة تطبيــق القواعــد املاليــة  

صـرف )العقـود   علـى  موافقتـه  باإلضـافة  اس  امليزانية واحلسابات واملخازن، 

صـات ماليـة   اجلديدة( دون أخد االذن من رئاسة الوزراء ودون وجـود خمص 

 هلم.

         ــة لتقــدميها للصــرف حيــث  ــاوز ــدة القانوني  ــاوز الصــكوك املعلقــة امل

بعضها أكثر من سنة دون الاد االجـراءات القانونيـة ملعاجلتهـا باملخالفـة     
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مـــن الئحـــة امليزانيـــة واحلســـابات واملخـــازن، اضـــافة إس وجـــود 118للمـــادة 

اولني دون الــاد مــن املقــ ةالعديــد مــن الصــكوك الــظ متثــل تأمينــات نقديــ  

 .اجراءات بتسويتها

  قصور مكتب املراجعة الداخلية يف القيام باملهام املناطة به. 

  
  دعم االندية الرياضية. 

ــال  ــد خــالل الفــرتة مــن    واملســيل  ي يــبني إمجــالي املخصــ   اجلــدول الت  هلــذا البن

 م:31/12/2017 حتى م1/1/2017

 رقم التفويض املخص  البيان
قيمة 

 التفويضات
 النسبة املسيل

دعم االندية 

 30,000,000 الرياضية
جمموعة من 

 %100 30,000,000 30,000,000 التفويضات

 

ومــن خــالل الفحــ  تــبني أن املبلــز املخصــ  لألنديــة ي يــتم توزيعــه مــن قبــل     

اهليئــة العامــة للشــباب والرياضــة وأن تســييله يــتم بنــاء علــى رســائل مــن اهليئــة      

لـــبعض االنديــة الرياضـــية وبنــاء عليـــه س اصــدار تفويضـــات    بتخصــي  مبــالز   

 :باخلصوص واجلدول التالي يوضح التفويضات الصادرة باخلصوص

 البيان
رقم 

 التفويض
 املبلز املفوض

 4,300,000 113 نادي االهلي الرياضي
 800,000 160 نادي ابوسليم الرياضي الثقايف

 1,500,000 207 نادي االحتاد الثقايف
 1,500,000 259 احمللة الثقايف نادي

 2,400,000 326 نادي االهلي الرياضي
 1,500,000 494 نادي السوحيلي الرياضي

 2,500,000 495 اهليئة العامة للشباب والرياضة
 4,000,000 505 نادي االحتاد الثقايف

 1,000,000 583 نادي ابوسليم الرياضي الثقايف
 2,000,000 584 نادي االحتاد الثقايف

 4,000,000 585 نادي االهلي الرياضي
 2,500,000 586 شركة ادارة املرافق الشبابية والرياضية

 500,000 1007 نادي امللعب اللييب الرياضي الثقايف
 250,000 1044 االحتاد اللييب للقوة البدنية

 431,000 1646 ملشاركة يف بطولة العاي أللعاب القوىاتغطية 
 200,000 1682 الشباب العربينادي 

 300,000 1684 نادي الشط الرياضي

 319,000 1685 نادي االهلي طرابلس للمشاركة يف احملفل القاري

 30,000,000   اإلمجالي
 

 -ومن خالله تبني: 
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متويـل االنديـة مـن حسـابات الدولـة مـع انهـا مؤسسـات أهليـة حسـب قـرار             -

ــة الشــعبية العامــة )ســابقـا( رقــم      باعتمــاد النظــام   م2008لســنة  568اللجن

 االساسي املوحد لألندية الرياضية.

ويتضـح ذلـك مـن اجلـدول أن     عدم وجود برنامج خبصـوص دعـم االنديـة     -

 أندية رياضية فقط. 9عدد االندية املشمولة بالدعم 

 دينـــار لصـــاا 2,500,000مـــن ضـــمن املبـــالز املخصـــومة مـــن البنـــد مبلـــز    -

اهليئـــة العامـــة للشـــباب والرياضـــة وهـــي جهـــة هلـــا خمصصـــاتها املدرجـــة 

 بالرتتيبات املالية.

تــبني تكــرار دعــم بعــض االنديــة بتخصــي  مبــالز هلــا خصــم مــن بنــد        كمــا -

 املتفرقات كاآلتي:

 البيان
رقم 

 القرار
 املبلز

 1,000,000 641 نادي االهلي الرياضي

 200,000 701 نادي الشط

 1000,000 851 شركة إدارة واستثمار املرافق الشبابية

 

 والرياضةاهليئة العامة للشباب عقود ومشروعات 

  -: بفح  ومتابعة تعاقدات اهليئة تبني االتي

ــة التعاقـــدات        - ــة كافـ ــار ملراجعـ ــة اســـرتاتيجية ومعيـ ــع أي خطـ ــدم وضـ عـ

ــة والــظ        ــد اولويــات التنفيــذ حســب درجــة االهمي ــة وحتدي الســابقة للهيئ

حتتاجهــا الدولــة يف ظــل الظــروف الراهنــة. واعــادة دراســة العقــود الــظ ي  

 تدخل حيز التنفيذ والاد االجراءات القانونية حياهلا.   

ــد   - ــة بتسـ ــام اهليئـ ــدم قيـ ــن   عـ ــالرغم مـ ــذة بـ ــركات املنفـ ــتحقات الشـ يد مسـ

االنتهــاء مــن تنفيــذ بعضــها والــبعض االخــر ذو نســب تنفيــذ عاليــة خــالل     

الســنوات املاضــية وعــدم تضــمينها بالرتتيبــات املاليــة وميزانيــات الطــوارئ     

االمــر الــذي ترتــب عنــه توقــف هــذه املشــاريع وتــدني نســب االجنــاز مبــرور   

 الوقف.  

التقــارير النصــف ســنوية والســنوية للمشــروعات  عــدم قيــام اهليئــة بإعــداد -

ــب       ــبة حسـ ــوان احملاسـ ــا اس ديـ ــخة منهـ ــة نسـ ــددة وإحالـ ــدها احملـ يف مواعيـ

 القانون.  

 قيام اهليئة بإبرام عقود ملشاريع دون وجود تغطية مالية هلا.   -
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عــدم وجــود تنســيق بــني االدارات العامــة باهليئــة وبــاألخ  االدارة املاليــة     -

ــا مــا جــاء    ــة      وعــدم تطبيقه يف اهليكــل التنظيمــي لالختصــاص بشــأن احال

ادارة املشـروعات باهليئـة    اساصة بالعقود واملشـروعات  اخلالية املعامالت امل

 بعد استكمال اجراءاتها.

الكفيلــة الــظ تضــمن عــودة الشــركات املنفــذة وســائل عــدم الــاذ اهليئــة ال -

 .الستئناف اعماهلا خصوصا يف االماكن االمنة 

ــام   - ــدم قيـ ــن     عـ ــالرغم مـ ــذة بـ ــركات املنفـ ــتحقات الشـ ــديد مسـ ــة بتسـ اهليئـ

االنتهاء من تنفيذ بعضها خالل السنوات املاضية االمر الـذي جعـل العديـد    

 من الشركات توقف العمل.

دون  2015، 2014كـــل خطابـــات الضـــمان منتهيـــة الصـــالحية منـــذ ســـنة   -

ضــمان حقهــا كطــرف  قيــام اهليئــة بالــاذ االجــراءات القانونيــة حياهلــا ل   

اول واملطالبة بتجديـدها او حتصـيل قيمتهـا املاليـة بالتنسـيق مـع اجلهـات        

 .  ذات العالقة بالدولة

عقــد واجلــدول التــالي يوضــح قيمتهــا      243بلغــف عقــود االنشــاء باهليئــة     -

 التعاقدية والقيمة املصروفة وباقي االلتزام املالي.

 البيان

عدد 

 املشاريع  

قيمتها التقديرية 

 )دينار(

 صروفةالقيمة امل

  )دينار(

 باقي االلتزام 

 )دينار(

 مشاريع انشاء متعاقد عليها
234 

 مشروع
437,265,882  2,162,496 . 435,103,385  

 

عقـد انشـاء وبقيمـة ماليـة قـدرها       95عقد اشراف لعـدد   95باإلضافة إس ابرام  -

مشـــروع ال يوجــد هلــا عقـــود    139 العقــود وعــددها   امــا بـــاقي  دينــار  1,827،417

 .أشراف االمر الذي جعل جل هذه العقود غري مفعلة 

 دينـار  20,212,441قـدره "  عقد ومببلـز امجـالي   85 بلغف عقود الصيانة املربمة -

 هلا. جلدول االتي يوضح املوقف التنفيذيوا "

 )دينار( القيمة املالية العدد املوقف التنفيذي

ي يبدأ العمل  وعاترمش

 بها
23 2,893,486 

 13,364,076 34 متوقفة  مشروعات 

 3,779,710 27 منتهية  مشروعات 

 175,167 1 جارية  مشروعات 

  20,212,441 85 املشروعات  امجالي

 

  -: هذه املشروعات  اسباب عدم البدء يف تنفيذ وترجع -
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القصور يف دراسـة املشـاريع مـن حيـث دراسـات اجلـدوى االقتصـادية حيـث          -

ــاكل فنيـــة وقانونيـــة          ــدء يف التنفيـــذ مشـ ــني معوقـــات البـ ــبني ان مـــن بـ تـ

 ولوجستية يف بعض املواقع.  

مــن حيــث االمكانيــات والقــدرة املاليــة والفنيــة   ار ادوات التنفيــذســوء اختيــ  -

 التنفيذ.  الشركات قدمف اعتذارها على  بعضحيث تبني ان 

 االسباب الظ ادت اس توقف بعض  املشروعات :  -

 عدم سداد مستحقات العديد من الشركات املنفذة.   -

علــى اســتكمال التنفيــذ  عــدم جديــة العديــد مــن الشــركات املتعاقــد معهــا    -

لضــــعف امكانياتهــــا املاليــــة والفنيــــة و اغلــــب  هــــذه الشــــركات تعاقــــدت   

خر املستحقات توقـف العمـل بهـذه    بالباطن لتنفيذ اعمال املشاريع وعند تأ

 املشروعات .

 .  روعاتيف مناطق بعض املش الوضع االمين -

ــة قصـــور  - ــاهليئـ ــة املشـ ــداد  يف دراسـ ــتوفية وإعـ ــة مسـ ــات روعات دراسـ الكميـ

ضـــرورة تعـــديل بعـــض    قايســـات املطلوبـــة االمـــر الـــذي ترتـــب عليـــه      املو

 ظهـــور بنــــود اعمــــال مســـتجدة واضــــافية عنــــد  الرســـومات والتصــــاميم و 

ــب اعتمادهــا كأعمــال اضــافية وضــرورة تــوفر       ع الشــرو ــذ يتطل يف التنفي

 املخصصات املالية لذلك.

دفعــة مــن 78ركات املنفــذة عــدد الــدفعات املقدمــة املمنوحــة للشــ   امجــالي -

عقـــد تنفيـــذ وصـــيانة، قيمتهـــا كمـــا يوضـــح اجلـــدول   319عـــدد  امجـــالي

   التالي:

 الدفعات املقدمة امجالي العقود  البيان

 78 319 العدد

 دينار 13,496,438 دينار 457,418,323 القيمة

 

ــذة     امجـــالي - ــن الشـــركات املنفـ ـــة مـ ـــان املقدمــــ ــات الضمــــ ـــدد خطابـ  68عـــ

 .دينار 12,565,11قدره  ـــل )دفعات مقدمة( ومببلز امجاليخطــــاب مقابـ

وك ومببلـز  كصـ  (8)عدد الصكوك املصدقة مقابـل دفعـات مقدمـة     امجالي -

 دينار. 2,366,493قدره 

عدد  سة عقود س منح هلا دفعات مقدمـة وال يوجـد هلـا خطابـات     وجود  -

 .ضمان
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 هيئة تقصي احلقائق واملصاحلة الوطنية.
     بإمساك سجل االعتمـادات املاليـة باملخالفـة للمـادة      عدم قيام املراقب املالي -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. 23

مــن   25-24املــادة  يفلواجبــات املنصــوص عليهــا  با عــدم قيــام املراقــب املــالي   -

ــى       ــه علــى التوقيــع عل الئحــة امليزانيــة واحلســابات واملخــازن واقتصــر عمل

 . الصكوك واذونات الصرف للباب االول

ــالي للحســابات املصــرفية وعــدم اعــداد تســويات         - ضــعف متابعــة القســم امل

 م. 2016حساب مصرف الوحدة خالل السنة املالية 

ات املختلفــة وكــذلك احلســاب   الصــات الشــهرية للحســاب  عــدم اعــداد اخل  -

 والسنوات السابقة هلا. م 2016للسنة املالية  اخلتامي

وزارة املاليـــة  ومــن خــالل مقارنــة عينــة مــن كشــوفات املرتبــات الــواردة مــن          -

 -: للهيئة لوحظ االتي

قيمـة املرتبـات املصـروفة عـن تلـك الـواردة مـن وزارة املاليـة          يفوجود زيادة  -

 ومببالز متفاوتة.

شـهري   يفاعداد املوظفني باملقارنة بني الكشفني املعـدين   يفوجود فروقات  -

مع استمرارية ورود مرتباتهم من وزارة املاليـة علـى الـرغم مـن      4،8/2016

بإنهــاء خــدمات  م 8/8/2016قيــام اهليئــة مبخاطبــة ديــوان احملاســبة بتــاري  

 .موظفني 8عدد 

ــة     - ــة بقيمـ ــامالت ماليـ ــود معـ ــار 64,241وجـ ــات صـــرف    دينـ ــداد اذونـ س اعـ

وصكوك هلا وي يـتم توقيـع اذن الصـرف والصـك جلميـع املعـامالت حيـث        

 س احتسابها كصكوك بالطريق بنهاية السنة املالية.

بــاب دارة خصــمـا مــن حســاب ال قيــام ادارة اهليئــة بصــرف مكافــآت جلنــة اال  -

 صرفها من الباب االول.بوزارة املالية  بعد ايقاف ادارة امليزانية الثاني
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 احمللي احلكم قطاع عشر: اخلامس الفصل
 :م2017موقف تنفيذ الرتتيبات املالية لقطاع احلكم احمللي لسنة 

 املسيل املخصصات البيان

 247,183,648 299,300,000 الباب االول

 65,396,936 117,500,000 الباب الثاني
 -- 168,420,000 الباب الثالث

 -- -- الطوارئ

 409,999,992 410,000,000 دعم النظافة
 722,580,576 995,220,000 االمجالي

 

 ديوان وزارة احلكم احمللي 
كثــرة الكشــط والشــطب بســجل االعتمــادات اخلــاص بالبــاب الثــاني، ممــا يعــد   -

 واملخازن.خمالفا لالئحة امليزانية واحلسابات 

ــة بــدون وجــود العديــد مــن الصــكوك املصــرفية      - يعــد  يســبب االمــر الــذ   امللغي

 لالئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. خمالفا

 م2017موقف تنفيذ امليزانية لسنة  

 الرصيد املصروفات املخصصات البيان

 - - - الباب االول

 1,652,990 2,997,010 4,650,000 ديوان الوزارة

 - - 45,300,000 البلديةاجملالس 

 - - - الباب الثاني

 512,370 1,487,630 2,000,000 ديوان الوزارة

 - - 113,000,000 اجمللس البلدية

 168,420,000 - 168,420,000 الباب الثالث

 3,241,000- 413,241,000 410,000,000 دعم النظافة

 17,379,490 17,620,510 35,000,000 الطوارئ

 184,723,850 435,346,150 778,370,000 االمجالي

 

 - تي:ا االحيث تبني بشأنه

ــة    ال - ــنة املاليـ ــالل السـ ــآت خـ ــرف املكافـ ــع يف صـ ــم2017توسـ  (603,088) ة، وبقيمـ

 دينار.

دينــار عـــن عـــدة أشـــهر خـــالل   (16,000)قيــام الـــوزارة بصـــرف مكافـــأة بقيمـــة   -

للمستشــار األمــين  م2016وذلــك عــن قــرار صــادر يف ســنة  م 2017الســنة املاليــة 

 )ابن اخ الوزير( دون وجود ما يفيد باستمراره يف العمل خالل السنة.

 قيام الوزارة بصرف مكافآت ألشخاص ال تتوفر عنهم اية بيانات بالوزارة. - -
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 -ظام الرقابة الداخلية: ن

ــنوات       - ــن الســ ــوزارة عــ ــامي للــ ــاب اخلتــ ــداد احلســ ــدم إعــ  2014، 2012،2013)عــ

أي منذ إنشـاء الـوزارة وإحالتـه لـإلدارة املختصـة بـوزارة املاليـة يف        ( 2015،2016

 من قانون النظام املالي للدولة.( 23)املوعد احملدد قانونـا باملخالفة لن  املادة 

ــرفية      - ــوية املصـ ــداد مـــذكرات التسـ ــن أداء دوره يف إعـ ــة عـ ــم اخلزينـ ــز قسـ عجـ

ئحــة امليزانيــة  مــن ال( 89)واملطابقــة الشــهرية مــع املصــرف حســب نــ  املــادة    

واحلسابات واملخـازن بـل أوكلـف املهمـة إس قسـم احلسـابات إلعـداد التسـويات         

 الشهرية.

كثــرة الشــطب واحملــو بســجل يوميــة الصــندوق واملصــرف باملخالفــة ألحكــام     -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 83)املادة رقم 

لصـكوك املعلقـة بـالرغم    عدم الاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيـال بعـض ا   -

مـن الئحـة امليزانيـة     (118)من  اوزها املدة القانونية وذلك باملخالفة للمـادة  

 واحلسابات واملخازن.

 -م: 2016امليزانية التسيريية )ديوان الوزارة / البلديات( السنة املالية 

رة بلغــف مجلــة احلــواالت املاليــة للميزانيــة التســيريية للبــاب األول لــديوان الــوزا    

ــة   ــنة املاليـ ــن السـ ــز م 2016والبلـــديات عـ ــار، يف حـــني بلغـــف  ( 31,667,684)مبلـ دينـ

دينـار برصـيد   ( 27,099,452)واحلواالت للبلديات مبلـز  مجلة املصروفات الفعلية 

وفيمــا يلــي بيــان يوضــح   %( 59)دينــار وبنســبة صــرف بلغــف   (4,568,232)قــدره 

 -ذلك: 

 املسيـــــــــــــل الباب االول

املصروفــــــات 

 الفعليـــــة

 النسبــــــــــــــــــــة الرصيــــــــــــــــــد

 %1200 (12,968,140)  14,069,212 1,101,072 ديوان الوزارة
 % 42 17,536,372 13,030,240 30,566,612 البلديات

 % 59 4,568,232 27,099,452 31,667,684 اإلمجالـــــــــــــــــــــــــــي
 

ــوزارة      - - ــوان الـ ــاب األول( ديـ ــروفات )البـ ــخم مصـ ــك   %(1200)تضـ ــع ذلـ ويرجـ

لصــرف مرتبــات عمــداء ووكــالء وأعضــاء اجملــالس البلديــة مــن قبــل الــوزارة      

ـــا      ــة ماليـ ــتقاللية البلديـ ــاتهم للبلـــديات وذلـــك السـ بـــداـل مـــن إحالـــة خمصصـ

 وإداريـا.

ــاليني      - - ــراقبني املــ ــل املــ ــن قبــ ــروفات مــ ــرادات واملصــ ــارير اإليــ ــداد تقــ ــدم إعــ عــ

بالبلــديات وإحالتهــا للــوزارة للتســوية، األمــر الــذي يعــد خمالفــة لــن  املــادة      

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 25)

بلغف مجلة احلواالت املالية للباب الثاني لـوزارة احلكـم احمللـي والبلـديات عـن       -

دينـــــار، يف حـــــني بلغـــــف مجلـــــة  (153,494,943)مبلـــــز م 2016الســـــنة املاليـــــة 
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املصــروفات لــديوان الــوزارة " االرتباطــات" حتــويالت خــارج امليزانيــة للبلــديات     

 كالتالي:دينار  (25,970,407)دينار برصيد قدره ( 127,524,536) مبلز

 

 

 النسبـــــة الرصيـــــــد املصروفــات الفعليـــــة املسيـــــــــــــــــــل الباب الثاني

 %101 ((29,216 2,029,215 1,999,999 ديوان الوزارة
 % 82 25,999,623 125,495,321 151,494,944 البلديات

 % 25,970,407 127,524,536 153,494,943 اإلمجالـــــــــــــــــي
 

املصــروفات املخصصــات للبــاب الثــاني لــديوان الــوزارة االمــر الــذي يعــد    ــاوز  -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. نم (13)خمالفة لن  املادة 

التوســـع يف الصـــرف علـــى بنـــد اإل ـــارات بالبـــاب الثـــاني للعديـــد مـــن الشـــقق  -

وغريهـــم(  –مـــدراء عـــامون  –الســـكنية والفلـــل ألشـــخاص وبعـــض )الـــوكالء  

دينــار دون حتديــد   (582,900)حيــث بلــز امجــالي اال ــارات عــن الفــرتة مبلــز    

 مسافة سكنهم األصلية.

تـــبني مـــن خـــالل الفحـــ  واملراجعـــة التـــأخر يف تســـوية بعـــض العهـــد املاليـــة   -

ــالرغم مــن انتهــاء املــدة القانونيــة للتســوية والــظ حــددتها         لــبعض املــوظفني ب

من الئحـة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن، حيـف بلـز رصـيد العهـد         ( 188)املادة 

 دينار. 2,057,550الغري مسواة عن الفرتة مبلز 

لوحظ التـأخر يف تسـوية بعـض املبـالز املصـروفة كسـلف علـى حسـاب عـالوة           -

إس تارخيــه م 2012الســفر واملبيــف يف مهــام خارجيــة مــن فــرتة "إنشــاء الــوزارة"   

مــن الئحــة الســفر واملبيــف الصــادرة مبوجــب قــرار    (9)وباملخالفــة لــن  املــادة  

 م.2007لسنة  (751)اللجنة الشعبية العامة رقم 

 دينار كالتالي: (370,000)بلغف الدفعات املقدمة غري املسواة خالل الفرتة  -

 

 املستفيــــــــــــــــــــــــــــــــد املبلـــــــــــــز

 فندق باب البحر 40,000

 فندق كورنثيا 150,000

 شركة الشراع للسفر والسياحة 150,000

 شركة الشراع للسفر والسياحة 30,000

 اإلمجالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 370,000

 

عــدم قيــام الــوزارة مبطالبــة جلنــة االزمــة الكفــرة بتســوية املبلــز املصــروف هلــا   -

 دينار.( 150,000)والبالز م 2014خالل سنة 

  - الودائع واألمانات:

ومــن خــالل دينــار  23,630,481مبلــز وقــدره  م31/12/2016بلـز رصــيد احلســاب يف  

 -الفح  تبني اآلتي: 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبـــالز صـــرفف خــــــــــــالل فـــرتات ماليـــة ســـابقة دون وجــــــود تعليـــة أو  ـــاوز   -

علـى  ائـع نتيجـة اإلهمـال وعـدم التحقـق وبيانهـا       حبساب الوداملبلــــز احملدد هلا 

 -النحو التالي: 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان املستفيـــد املبلـز بالدينـار

 ع ن –ع  ا 9,383

 م موظفي2014م صرفف يف 2014مرتبات عن سنة 

 الوزارة دون وجود خمص  باحلساب دون تعلية

627,820 
 

 صندوق التضامن

( دينار بتجاوز املبلز 592م مببلز )2016املبلز املعلى للتضامن من سنة 

 م2016( دينار وصرف املبلز يف 35بقيمة )

 

 

اســتخدام خمصصــات الطــوارئ يف الصــرف علــى تغطيــة نفقــات البــاب الرابــع     -

 (17))الـدعم( يف غـري مــا خصـ  لــه ممـا يعــد خمالفـة صــرحية ألحكـام املــادة       

مــن قــانون النظــام املــالي للدولــة والــظ تــن  علــى إنــه ال  ــوز الصــرف مــن      

حســاب الطــوارئ، إال يف حــدود املبــالز املقــررة هلــذا الغــرض وذلــك ملواجهــة أيــة  

 أحداث طارئة وذات طبيعة استعجالية.

ــة       - ــة مــن حســاب الطــوارئ  ــاوزت املــدة القانوني ــالز احملال ــا  املب ــالز قيمته والب

مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات      (62)واملخالفة لن  املـادة  ر دينا( 7,805,146)

 .، األمر الذي يستوجب إحالة املبلز املذكور حلساب اإليراد العامواملخازن

–م 2014)املبلــز املعلــى حلســاب الودائــع مــن حســاب البــاب الثالــث خــالل ســنظ     -

دينار والـذي ال زال علـى حالـه منـذ تعليتـه      ( 4,313,503)والبالز قيمته  م(2015

 -وي تطرأ عليه أي حركة وبيانه كالتالي: 

 البيــــــــــــــــــــــــان تاري  التعليــــــــــــة املستفيـــــــــــــــــــــــــــــــــد املبلــــز بالدينــــار

4,137,229 
  شركة

 KIN international 
 م31/12/2014

 التعلية بناء على قرار الوزيرس 

 م2014( لسنة 582رقم )

 م2/3/2015 شركة أمواج العاي 176,234

 %( من االعتماد5ضمان أعمال )

 املستندي املفتون لصاا الشركة

   اإلمجالــــــــــــــــــي 4,313,503

 

احتفــاظ الــوزارة بهــذه املبــالز والــظ  ــاوزت املــدة القانونيــة نتيجــة اإلهمــال        -

ــادة      ــن  امل ــة واحلســابات     (162)وعــدم املتابعــة باملخالفــة ل مــن الئحــة امليزاني

واملخــازن، األمــر الــذي يســتوجب إحالــة املبلــز املخصــ  للشــركة املــذكورة     

لعـدم التنفيـذ    عـام نظـراـ  دينار إس حسـاب اإليـراد ال   (4,137,229)والبالز قيمته 

 م.2014منذ سنة 

ــاني( خــالل ســنظ          - ــاب الث ــع مــن حســاب )الب ــة حســاب الودائ م 2014)متــف تعلي

دينــــار ( 10,775,341)دينــــار صـــرف منـــه    (20,049,724)مبلـــز قيمتـــه    م(2015

ــار، ( 9,274,383م )31/12/2016والرصـــيد املتبقـــي حتـــى   والرصـــيد املتبقـــي دينـ

 -متمثل يف: 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  صيانة وإصالن ومستلزمات وغريها.التزامات 

 .مكافأة أعضاء ورؤساء ونواب اجملالس البلدية 

 ." حتويالت " لتغطية نفقات الباب الثاني للمجالس البلدية 

 السيارات 

ــدد   - ــع عـ ــتقلة     (168)س توزيـ ــة مسـ ــات ذات ميزانيـ ــيارة جلهـ ــها سـ ــف بعضـ حتـ

ى ومجيعهـا  إشراف الوزارة مثل جهاز احلرس البلـدي أو وزارات أو جهـات أخـر   

 سسلمف جديدة.

وجــود جمموعــة مــن الســيارات وحبالــة جيــدة خــارج الــوزارة حبــوزة أشــخاص    -

انتهــف عالقــتهم الوظيفيــة بــالوزارة دون قيــامهم بتســليم مــا يف عهــدتهم مــن     

ــا       ــيق معهـ ــأنهم والتنسـ ــة بشـ ــة وزارة الداخليـ ــتوجب خماطبـ ــا يسـ ــيارات ممـ سـ

 سيارة. (18)ددهم على املال العام وع لرتجيع تلك السيارات حفاظـا

س شراؤها من شـركة احملركـات الليبيـة     قيام الوزارة باستالم السيارات الظ -

اسـتالما صـوريا، حيـث قامـف الـوزارة بتسـليم السـيارات مـن          م2014خالل سنة 

ــوزارة وس ســرقة عــدد اربعــة ســيارات مــن        خمــازن الشــركة دون توريــدها لل

ال العـام باجملـان وذلـك بصـرف     خمازن الشركة، االمر الذي يعد تصرفـا يف املـ 

 قيمة هذه السيارات دون توريدها للوزارة.

 -مالحظات العامة: 

عدم وجود خطـط لتنفيـذ املشـروعات التنمويـة بالبلـديات إمنـا هـي عبـارة عـن           -

 .على خمتنقات صرف

ــة للمقــرات    - ــة     افتقــار بعــض اجملــالس البلدي ــة ومالي وعــدم وجــود كــوادر فني

 .لتسيري العمل اليومي

ــا     قصـــور - ــالوزارة يف متابعـــة املشـــروعات الـــظ تقـــوم بهـ إدارة املرافـــق احملليـــة بـ

 بها.   والوقوف على سري العمل اجملالس البلدية

ــروض      - ــة العـ ــا يتعلـــق بدراسـ ــديات فيمـ ــكلة بالبلـ ــاءات املشـ ــان العطـ ضـــعف جلـ

املقدمـــة مـــن اجلهـــات املنفـــذة حيـــث لـــوحظ إن احملاضـــر عبـــارة عـــن مقارنـــة    

 لالئحة العقود اإلدارية. باألسعار فقط. باملخالفة

عدم اإلعالن عن موعد ملدد لطرن املناقصـات للمشـاريع باملنـاطق حيـث يـتم       -

 إجراء ممارسات ملدودة.  

ــد - ــود    التعاقـ ــرام عقـ ــر دون إبـ ــق التكليـــف املباشـ ــن طريـ ــدم عـ ــن   وعـ ــد مـ التأكـ

ممـا يعـد خمالفـة للمـادة      اإلجراءات واألسس السـليمة وغيـاب مبـدأ الشـفافية    

ــة الفقــرة )ب( بشــأن إجــراءات التعاقــد        (68)و  (10) مــن الئحــة العقــود اإلداري

   .بطريقة التكليف املباشر



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عــدم التقيــد بإحالــة كافــة إجــراءات التعاقــد وأوامــر التكليــف الــظ تقــوم بهــا      -

ــالوزارة حتــى تقــوم       اجملــالس البلديــة إس إدارة التنميــة املكانيــة واملشــروعات ب

 .باالختصاصات املسندة إليها

  فــروع الــديوان مبواعيــد اجتماعــات جلــان العطــاءات بالبلــديات قبــل  عــدم إبــال -

انعقادها وعدم إحالة املستندات اخلاصة بالعطاءات ممـا يعـد خمالفـا ملـا نصـف      

ــادة  ع ــه املـ ــم   ( 25)ليـ ــانون رقـ ــن القـ ــنة  (19)مـ ــوان   م 2013لسـ ــيم ديـ ــأن تنظـ بشـ

 .من الالئحة التنفيذية للقانون (30)احملاسبة واملادة 

وذلـك   ألغلـب اجملـالس   بـالعروض سـجل قيـد للشـركات املتقدمـة      عدم وجـود  -

القانونيـــة واملاليـــة. حيـــث تـــبني مـــن خـــالل فحـــ  ملفـــات   ملتابعـــة أوضـــاعها 

واملاليــة  ان بعضـها غـري مســتوفاة للشـروط القانونيـة     الشـركات املتعاقـد معهــا  

 .  الفرتة خالل

 2016)لعــام قيـام اجمللـس البلـدي غريـان بالتعاقــد علـى بعـض املشـاريع خـالل ا         -

علــى الــرغم مــن وجــود عقــود ســابقة لــنفس هــذه املشــاريع خــالل الســنوات        م(

 السابقة وهي عقود الزالف قائمة وملزمة قانونا لألطراف املتعاقدة عليها.  

   .ال يوجد تقارير فنية عن سري العمل أو حصر لإلعمال املنفذة الظ متف -

 ع مـن قبـل مكتـب املشـروعات    ي يتم إعداد قائمة الكميات واملواصفات للمشـاري  -

   .ألغلب اجملالس

عـــدم التقيـــد بتســـجيل املعـــامالت املاليـــة بـــدفرت الصـــندوق ممـــا يعـــد خمالفـــا    -

ة كمثــال )اجمللــس لنصــوص قــانون النظــام املــالي للدولــة والئحتــه التنفيذيــ  

 .البلدي زلينت(

القانونيــة الالزمــة ملعاجلــة القصــور واملخالفــات الفنيــة   عــدم الــاذ اإلجــراءات -

بأعمــال  بالقيــامحيــال غيــاب اجلهــات املختصــة   وفقــا لالئحــة العقــود اإلداريــة 

 واملتابعة. اإلشراف

عــدم القيــام مبعاجلــة القصــور املوجــود بأقســام املشــروعات للقيــام بواجباتهــا          -

 وفقا للهيكل التنظيمي املعتمد ووفقا لالئحة العقود اإلدارية.  

 النظافة مدعـــ

مبلــز  م(2016)النظافــة " عــن الســنة املاليــة  لــدعم" بلغـف مجلــة املبــالز املخصصــة  

 440,958,621يف حـني بلغـف مجلـة املصـروفات الفعليـة مبلـز       دينار  440,959,997

 -ويالحظ بشأنها ما يلي: دينار  1,376بوفر قدره  دينار،

ت خمصصــات بنــد دعــم النظافــة للشــركا  تحميــلقيــام وزارة احلكــم احمللــي ب -

حالــة تقــارير  تهــا وإلــزام شــركات اخلــدمات بإ  علــى بنــد الســلف وعــدم متابع  

 م30/6/2017 املصــــروفات والتســــويات الشــــهرية منــــذ بدايــــة الصــــرف وحتــــى 
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نظم احملاسـبية  لـ وباملخالفة لالئحـة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن وكـذلك ل     

 املتعارف عليها.

تعاني شركات النظافة من تكدس وظيفـي " عمالـة زائـدة" نظـرـا حلـل بعـض        -

 واملؤسسات يف السابق وتوزيعهم على بعض القطاعات بالدولة.الشركات 

مـن خمصصـاتها علـى بنـد املرتبـات      %( 75)تصرف بعض الشركات ما نسبته  -

 مما شكل عائق للشركات يف تقديم اخلدمة املطلوبة.

ــاملني      - ــات العـــ ــرف مرتبـــ ــد أدى إس صـــ ــات موحـــ ــدول مرتبـــ ــداد جـــ ــدم إعـــ عـــ

 بالشركات مببالز خمتلفة لنفس الوظيفة.

 جملالس البلديةا
 مالحظات عامة عن أداء اجملالس البلدية:

مبهامــه خلدمــة الصــاا العــام، ممــا يــدل  نعــدم قيــام اجمللــس البلــدي القطــرو -

على االستهتار بالواجبـات الوظيفيـة املناطـة بـه مـن خـالل اقفـال ابوابـه وعـدم          

 تواجد موظفيه مبقر عملهم.

 ملستندات والبيانات املطلوبة منه.عدم تعاون اجمللس احمللي الزاوية يف توفري ا -

يتمثـل   مأن دورهـ ومبـا   ني يف اغلـب اجملـالس البلديـة،   املـالي  نيضعف أداء املراقب -

 هأنــ اال بــه، ميــتم االلتــزا يف الرقابــة املباشــرة علــى الصــرف وهــو األمــر الــذي ي

اإلجــراءات الــظ تضــمنف خمالفــات ماليــة والــظ ال  يــز     هنــاك العديــد مــن 

 قبلهم.الصرف س اعتمادها من 

 حتقيـق  يف دورهـم  أداء عـن  نياملـالي  نيواملـراقب  الداخليـة  املراجعة تبامك قصور -

مبســتندات  يــز الصــرف  مؤيــدة غــري مصــروفات بإجــازة وذلــك فعالــة رقابــة

 واحلسابات واملخازن.من الئحة امليزانية ( 99)باملخالفة للمادة 

  - :من حيث أقسام املشروعات ألغلب اجملالس البلدية ضعف وقصور -

 املتابعة واإلشراف وإعداد التقارير الدورية. 

 إعداد الرسومات التنفيذية والكميات واملواصفات للمشروعات املختلفة.   

 واعتماد حصر األعمال املنفذة مراجعة. 

  البدء باإلجراءات التعاقدية للمشاريعالدراسة الفنية للمشاريع قبل. 

 استالم األعمال املنفذة ومدى تقيد الشركات باملواصفات الفنية املتبعة. 

 عن السنة املالية  احلرابة البلدي اجمللس

ــات اســتيفاء يف القصــور  - ــدفرت البيان ــث  الصــندوق ب ــم   عــدم مــن حي ــة رق كتاب

ــة بـــإذن الصـــرف لضـــ    ــرار املســـتند علـــى معظـــم املســـتندات املرفقـ مان عـــدم تكـ
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مــن الئحــة امليزانيــة واحلســابات   ( 97)الصــرف مــن خالهلــا باملخالفــة للمــادة    

 واملخازن.

 املسـتندات  حيـث حتـال   البلديـة  ديـوان  اقسـام  ضـمن  مـن  مـالي  قسـم  وجود عدم -

 .البلدية عميد قبل من املالي للمراقب

 بارتباطــات( العموميــة املصــروفات) التســيريية امليزانيــة خمصصــات حتميــل -

 املكاتــب يف تتمثــل والــظ املمتــاز الســوق مــن باآلجــل  هيــزات شــراء يف تتمثــل

 إمجاليـة  بقيمـة  وغريهـا  التلفزيونية والشاشات والطابعات احلواسيب واجهزة

 املــالي النظــام قــانون مــن (20) للمــادة باملخالفــة وذلــك، دينــار( 94,860)قــدرها

 .واملخازن واحلسابات امليزانية الئحة من( 26) واملادة للدولة،

حيـث ان املشـرتيات    واعتبارها مكملة لعمليـة الصـرف،   شكلية جلنة املشرتيات  -

 وفقا لإلجراءات املالية الصحيحة. ال تتم

ــع - ــرف يف التوسـ ــآتم صـ ــاملني كافـ ــة للعـ ــها بالبلديـ ــى وحتميلـ ــد علـ ــاب بنـ  اتعـ

 علــىو اللجــان جلميــع املصــروفة القيمــة بلغــف حيــف العــاملني لغــري ومكافــآت

 دينـــار، باملخالفـــة45,727)) وقـــدره مبلغـــا بالبلديـــة للعمـــل املنتـــدبني العــاملني 

 م.2010 لسنة12 رقم العملعالقات  لقانون

 واالكتفـاء  منهـا  املنتـدبني  للعـاملني  والتأهيـل  العمـل  وزارة موافقة وجود عدم -

 العمل. مكتب مبوافقة

 بنـاء  البلـدي  اجمللـس  مـن  املشـكلة  للجنة كمكافآت دينار( 5,500) مبلز صرف -

 بشـــأن م 9/4/2016 بتـــاري  م2016 لســـنة  (3) رقـــم البلديـــة عميـــد  قـــرار علـــى

 .االختصاصات الستالم جلنة تشكيل

ــوان       - ــة ديـ ــذ موافقـ ــدون اخـ ــات بـ ــع واالمانـ ــاب الودائـ ــن حسـ ــرف مـ ــام بالصـ القيـ

 للحساب املذكور. حتليلي كشف وجود باإلضافة اس عدم احملاسبة

 ملشـــاريعوذلـــك  الودائـــع حلســـاب دينـــار (221,665) مبلـــز مـــالي وقـــدره تعليـــة -

ــة  خــــالل تنفيــــذها ينتظــــر ــنة املاليــ ــود دون م2017الســ ــتندات وجــ  متثــــل مســ

 تــــاري  يف احملاضــــر توقيــــع يــــتم ويتنفيــــذها  يف شــــرعي ي ماليــــة التزامــــات

 للودائع. االحالة

 بشـأن ( أم  ع)بالرغم من قيام عميد البلدية بإلغـاء ملضـر االتفـاق مـع السـيد       -

انـه تـبني بـأن البلديـة مسـتمرة       اال للبلديـة، كمخزن  الستعمالهتأجري منزله 

 أي يتبـع  خمـزن  وجـود  عـدم  حبجة كمخزن البلدية عميد والد منزل بالاذ

 استغالله. ميكن عامة جهة

 أن دون البلديـة  عميـد  مـن  شـفوية  تعليمـات بناء  علـى   املخزن من الصرف يتم  -

 مــن أصــناف صــرف إذن إعــداد ويــتم ةداخليــ مــذكرات أو رســائل هنــاك تكــون

 للجهــة  رســائل إرفــاق  أو حتديــد يــتم  أن دون املخــزن أمــني  قبــل مــن  املخــزن
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ـــا الطالبــــة  ميزانيــــة ذات جلهــــات صــــرفها س التوريــــدات أغلــــب وإن خصوصــ

ــتقلة ــجل مســ ــدني، )الســ ــوازات، املــ ــب اجلــ ــاط مكتــ ــي النشــ ــا املدرســ . (وغريهــ

 امليزانية واحلسابات واملخازن. الئحة من( 259) للمادة ةباملخالف

عدم خصم قيمـة التـأمني النهـائي وضـمان االعمـال مـن قيمـة االعمـال ملعظـم           -

 املشاريع.

 2016عن السنة املالية  اجمللس البلدي احلوامد

ــيارات      - ــول الثابتـــة وســـجل السـ عـــدم مســـك الســـجالت املهمـــة كســـجل األصـ

 ود.وسجل العهد املالية وسجل كروت اهلاتف وإيصاالت الوق

ملـوظفي البلديـة    دينـار صـرفف  ( 34,700)مبلز إمجالي مصروفات املكافآت بلز  -

حيــث انــه س تكليــف موظــف بعضــوية أكثــر مــن جلنــة يف      املكلفــني باللجــان 

   .تكليف املراقب املالي بعضوية جلنة العطاءات باإلضافة اس نفس الوقف

صاا مكتبـة أطلـس للقرطاسـية واألدوات    ل) 12/12 (مبوجب إذن صرف رقم  -

مقابــل توريــد   ردينــا (22,700)س صــرف مبلــز مــالي وقــدره   املكتبيــة احلوامــد 

ــة حيــث ان الصــرف س    ــد البلديــة      قرطاســية للبلدي بتكليــف مباشــر مــن عمي

بـــدون حتديـــد االحتياجـــات أو املـــواد املطلوبـــة وتـــرك ذلـــك لتقـــديرات مكتبـــة   

اتورة املبدئيــة املقدمــة مــن اجلهــة عــالوة أطلـس كمــا ان الصــرف س وفــق الفــ 

   اية عروض اخرى.عن عدم إرفاق 

ــروض(        - ــود العـ ــدم وجـ ــر وعـ ــود احملضـ ــدم وجـ ــرتيات )عـ ــة املشـ ــاب دور جلنـ غيـ

 .بالرغم من صرف مكافأة للجنة

دينـار لصـاا    (8,600)س صرف مبلـز وقـدره    (8/12)مبوجب إذن الصرف رقم  -

بــدون وجــود  نقــال فهــات( 20)عـدد ملـالت الشــبكة لإللكرتونــات مقابــل شــراء  

 يف متابعـة اإلجـراءات املاليـة    تقصـري الفاتورة مبدئية أو عروض مما يدل على 

   والتحقق منها.

 2016كاباو عن السنة املالية  اجمللس البلدي

عــدم قيــام املراقــب املــالي املكلــف بــاجمللس بتنفيــذ االختصاصــات املناطــة إليــه       -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (24)ةوفق املاد

ــك مــن خــالل      عــدم وجــود قســم مــالي مــن ضــمن اقســام       - ــة ويتضــح ذل البلدي

 تكليف بعض املوظفني من خارج البلدية بإمتام إجراءات مالية.

ــاق        - ــدم إرفـ ــرـا لعـ ــاد نظـ ــوبها الفسـ ــداقية ويشـ ــر للمصـ ــدات تفتقـ ــب التوريـ أغلـ

 لق بالغرض من التوريد.املستندات املؤيدة للصرف خاصة فيما يتع

 دون وجود ما يفيد تنفيذ املهمة. املكلفة صرف مكافآت لكافة اللجان  -



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

768 

 

عــدم كتابــة بيانــات املســتلم لقيمــة املكافــأة وبشــكل واضــح يوضــح فيــه االســم    -

 والتوقيع والتاري  عالوة عن قيام البعض باالستالم نيابة عن الغري.

دينار لـبعض األشـخاص نظـري قيـامهم بقفـل       (6,000)صرف مكافآت مجلتها   -

 .حسابات اجمللس رغم أن ذلك من صميم عمل االدارة املالية

ن عميـد البلديـة، قـام بإصـدار التكليـف      أال بالرغم من وجود جلنة املشـرتيات إ   -

املباشر للمصروفات الظ متـف خصـما علـى بنـد االغذيـة لغـري العـاملني البـالز         

 دينار. (39,500قيمتها )

بالتواجـــد يف املخـــزن باإلضـــافة اس عـــدم متابعتـــه   التـــزام امـــني املخـــزن دمعـــ  -

 للتوريدات والتحقق منها.

 2016 ا جمللس البلدي نالوت عن السنة املالية

حتميــل بعــض املصــروفات علــى بنــود ال لصــها وذلــك باملخالفــة لــن  املــادة      -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 10)

الباب الثـاني علـى مشـروعات س التعاقـد عليهـا       ة من حسابصرف مبالز مالي  -

 عن طريق التكليف املباشر باملخالفة للتشريعات النافذة باخلصوص.

عدم كتابه رقم مستند الصرف على مجيـع املسـتندات املرفقـة بـإذن الصـرف        -

ــا  ــادة   لتفاديــ ــة للمــ ــتقباـل باملخالفــ ــا مســ ــة   (105)تكرارهــ ــة امليزانيــ ــن الئحــ مــ

 املخازن.واحلسابات و

دينــار إس حســاب ( 46,057) س البلــدي نــالوت بإحالــة مبلــز وقــدره  قيــام اجمللــ  -

الودائع مبراقبة اخلدمات املالية نالوت دون وجود التـزام قـائم باملخالفـة لـن      

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 161)املادة 

والـظ   عدم االهتمام بكتابه التاري  على القرارات الصـادرة عـن عميـد البلديـة      -

لــ  صــرف مكافــآت واالكتفــاء بــرقم القــرار والســنة عــالوة علــى اســتمرار  

 نازعات دون تفعيل دور خمتاري احملالت.الصرف على جلنة فض امل

هـة  عــدم وجـود عقـود أو ملاضـر اتفـاق بـني اجلهـة املنفـذة )الشـركات( واجل          -

)اجمللــس البلــدي نــالوت( ألغلــب املشــروعات عــالوة عــن عــدم    صــاحبة املشــروع

وجـــود جـــدول للكميـــات وعمليـــات املســـح اهلندســـي املعـــدة مـــن قبـــل املهنـــدس    

 املشرف واجلهة باملخالفة للتشريعات النافذة باخلصوص.

على التكليـف الصـادر مـن قبـل وكيـل ديـوان البلديـة         غياب التعزيز املستندي  -

املوجــه حملــل األشــغال لصــناعة الومنيــوم والزجــاج نــالوت     م 2016/7/31بتــاري  

 دينار. (12,006) بشأن توريد نوافذ وأبواب وقواطع بقيمة

قيام البلدية بشـراء قرطاسـية تتمثـل يف خطاطـات مبوجـب اذن الصـرف رقـم          -

دينــار مــن ملــالت القصــر للقرطاســية حيــث لــوحظ   (5,257)بقيمــة ( 12/17)
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ن اجلهة املستفيدة وذلك لتقيـيم حاجـة البلديـة ملثـل هـذه      عدم وجود طلبيه م

   القرطاسية.

الصـــرف علـــى مكاتـــب ومصـــاا تتبـــع جهـــات أخـــرى ذات ميزانيـــات مســـتقلة    -

 -سبيل املثال: وعلى باملخالفة للقانون املالي للدولة 

 مالحظات املبلز البيان إذن الصرف

12/6 
 جوازات نالوتالصرف على مكتب  1,608 أبواب وقواطع الومنيوم

12/7 
 الصرف على مكتب احملاماة العامة نالوت 1,425 أبواب وقواطع الومنيوم

  

مـن  ( 10)حتميل بعض بنود امليزانية مبصـروفات ال لصـها باملخالفـة للمـادة      -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

ألحكـــام الفـــة مشـــاريع أعمـــال الصـــيانة بعطـــاء عـــام باخل عـــدم طـــرن مجيـــع   -

عمــل جلــان العطــاءات واإلجــراءات اخلاصــة   املنظمــة لالئحــة العقــود اإلداريــة  

 بالرتسية .... اخل.

عــدم حتديــد مــدة زمنيــة ألعمــال الصــيانات بالتكليفــات الصــادرة عــن عميــد       -

 من الئحة العقود االدارية. (85)بلدية نالوت ووكيله خمالفة للمادة 

يف ( 75 :80%)مشاريع ترتاون نسـبة االجنـاز فيهـا مـن      (4)عدم استكمال عدد   -

 للمشروع. حني يوجد استالم نهائي

د املراقب املالي مـن التحقـق مـن تطبيـق القواعـد املاليـة وذلـك بوجـود         عدم تقي  -

 الوثائق الواجب توفرها عند تنفيذ املشاريع.

قـانون  القيام بالصرف على املشاريع من خمصصات البـاب الثـاني باملخالفـة لل     -

 املالي للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

  عن السنة املالية اجمللــــس البلـــدي االصابعة

ومنهـا سـجل العهـد    عدم أمساك بعض السجالت املالية بالطريقة الصحيحة   -

 وسجل األصول الثابتة.

تثبيـــف اخلزنـــة باحلـــائط فضـــاـل عـــن عـــدم وجـــود وســـائل أمـــان ملكتـــب    عـــدم  -

ــابات  مـــن  (47)نـــة باملخالفـــة لـــن  املـــادة رقـــم  اخلزي الئحـــة امليزانيـــة واحلسـ

 واملخازن.

القيـام بأعمالـه املنـاط بـه ومنهـا تـرقيم        الداخليـة يف قصور دور قسم املراجعـة    -

كتابــة البيانــات اخلاصــة بــاملراجع علــى أذونــات الصــرف       والســجالت املاليــة  

 وغريه(. التاري )منها 

ــدي    - ـــام اجمللـــس البلـ ــذا    قيـــ ــتقلة وهـ ــة مسـ ــات ذات ميزانيـ ــى جهـ ــرف علـ بالصـ

مــــن الئحــــة امليزانيــــة واحلســــابات  (100)و( 99) رقــــم وادباملخالفــــة لــــن  املــــ

 واملخازن.
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قيام اجمللس البلدي باتفاقيات مـع أشـخاص بـداـل مـن شـركات وتشـاركيات         -

 باملخالفة. بشأن القيام بأعمال صيانة وأعمال نقل وخدمات أخري
 (41,850)بصـرف مبلـز   ( 1/2)دي مبوجـب اذن الصـرف رقـم    قيام اجمللـس البلـ    -

لسـنة   (2) على العقد رقـم  لشركة العامة للطرق واجلسور بناء دينار لصاا ا

ــابعة   م2015 ــيانة طـــرق داخليـــة مبدينـــة االصـ ــز  ،واخلـــاص بصـ حيـــث أن املبلـ

ــا يقـــارب    مـــن  %44.5صـــرف كدفعـــة مقدمـــة لصـــاا الشـــركة وبنســـبة مـ

ــادة      ــة للمـ ــك باملخالفـ ــد وذلـ ــلية للعقـ ــة االصـ ــود    (96)القيمـ ــة العقـ ــن الئحـ مـ

   اإلدارية.

ــدي االصــابعة بصــرف      (12/  56)مبوجــب اذن الصــرف رقــم     - ــس البل ــام اجملل ق

دينــار مقابــل توريــد مــواد بنــاء لصــاا البلديــة    (268,650)مبلــز مــالي وقــدره  

 بالتجاوز وبدون توريد فعلي.

حيــث يــتم تســجيل مجيــع   الودائــع واالمانــات  ات بســجل عــدم اســتكمال البيانــ   -

األمانات يف صفحة واحدة يف حـني كـان يسـتوجب فـتح صـفحه لكـل صـاحب        

 الرصيد.أمانة ملعرفة 

مــــدير مديريــــة أمــــن  لصــــاا دينــــار ) (3,000صــــرف عهــــدة ماليــــة بقيمــــة    -

االصـــابعة باملخالفـــة للتشـــريعات النافـــدة )صـــرف عهـــد ماليـــة ألشـــخاص ال   

 لس البلدي االصابعة(.يتبعون اجمل

عــدم كتابــة رقــم الصــك، ورقــم أذن الصــرف علــى مرفقــات أذونــات الصــرف      -

 للعهد املقفلة.

عدم اعتماد صفحات سجل االعتمادات املالية من قبل املراقـب املـالي واخلـاص      -

 للبابني األول والثاني. م2017سنة ب

حلسـابي الطـوارئ والتحـول عـن     البلدية بإعداد التسويات املصرفية عدم قيام   -

   .م2017السنة املالية 

 2016اجمللس البلدي اخلمس عن السنة املالية 

مــن الئحــة امليزانيــة ( 176)عـدم مســك ســجل بالعهــد املاليــة باملخالفـة للمــادة     -

 واملخازن.واحلسابات 

 واملنقولة.اغفال مسك سجل خاص باألصول الثابتة   -

يف بعــض عمليــات الشــراء وال توجــد عــروض   االعتمــاد علــى التكليــف املباشــر     -

 باملخالفة.مفاضلة الختيار األنسب 

مـن   (23)عدم قيام املراقب املالي بإمساك سـجل لالعتمـادات باملخالفـة للمـادة       -

      واملخازن.الئحة امليزانية واحلسابات 
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عدم التزام بعض مدراء اإلدارات واألقسام وكذلك املـوظفني بالتواجـد خـالل      -

لسـنة   (12)مـن القـانون رقـم    ( 11)فرتة الدوام الرمسي وذلك باملخالفة للمادة 

بشــأن عالقــات العمــل وعــدم الــاذ اإلجــراءات القانونيــة حلــاالت الغيــاب    2010

ــأخري واالنقطــاع عــن العمــل وذلــك باملخالفــة للمــواد       مــن ( 160و151و73)والت

 العمل.بشأن عالقات  2010لسنة  12القانون رقم 

عــدم اســتكمال إجــراءات النــدب للعــاملني الــذين س نــدبهم مــن جهــات عملــهم    -

األصــلية مــن حيــث صــرف عــالوة النــدب و ديــد أو إلغــاء نــدبهم باملخالفــة       

العمـل  بشـأن عالقـات   م 2010لسـنة   (12)من القانون رقـم  ( 148و147)للمادتني 

 العمل.حيث لوحظ انقطاع بعضهم عن 

ابــرام عقــود عمــل دون احلصــول علــى موافقــة مــن جهــات االختصــاص وعــدم      -

بشـأن اسـتخدام الـرقم     2014لسنة  (8)من القانون رقم ( 7)االلتزام باملادة رقم 

الــوطين حيــث س صــرف مرتبــاتهم وحتميلــها علــى بنــد مكافــآت وإتعــاب لغــري   

 العاملني.

كافآت املاليـة لـبعض اللجـان بقـرارات مـن اجمللـس البلـدي        التوسع يف صرف امل  -

 دون التقيد بالضوابط اخلاصة بصرف املكافآت.  

دينـار يف   (33,800) دينـار بقيمـة  ( 6)كتيب سحب وقـود فئـة    (220)شراء عدد   -

ــبعض          ــات ل ــتم صــرف الكتيب ــك ســيارة واحــدة فقــط وي حــني ان اجمللــس ميتل

 .لفة باملخا هلم بدل مركوب صرفو املوظفني 

تبــاع الطــرق الصــحيحة يف حفــظ األصــناف بــاملخزن بطريقــة تالئــم  إي يــتم   -

مـــن الئحــــة امليزانيـــة واحلســــابات    (219)طبيعتهـــا وذلــــك باملخالفـــة للمــــادة   

 واملخازن.

مــن  ( 231)عــدم إمســاك دفــرت أســتاذ املخــزن وذلــك باملخالفــة ألحكــام املــادة           -

 واملخازن.الئحة امليزانية واحلسابات 

مـن الئحـة   ( 232)ي يتم اسـتعمال بطاقـات حركـة املخـزن باملخالفـة للمـادة         -

 واملخازن.امليزانية واحلسابات 

عدم التصرف يف األصناف الراكدة باملخزن وفـق مـا حددتـه الئحـة امليزانيـة        -

 باخلصوص. واحلسابات واملخازن

 اجمللس البلدي سبها 

تسـجيل رقـم القيـد والشـهر     ثبات ترقيم أذونات الصرف وإغفـال  عدم انتظام إ  -

مـن الئحـة    (100) الذي صرف فيه أذن الصرف ممـا يعـد خمالفـة لـن  املـادة     

 امليزانية واحلسابات واملخازن.
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إغفال ختم أذونات الصرف واملستندات املرفقة بها مبا يفيد الصـرف مـع بيـان      -

ــة   ــراف، باملخالفــ ــع الصــ ــاري  وتوقيــ ــادة  التــ ــة   (105)للمــ ــة امليزانيــ ــن الئحــ مــ

 سابات واملخازن.واحل

إمتــام بعــض عمليــات الشــراء عــن طريــق التكليــف املباشــر باملخالفــة لالئحــة       -

 العقود اإلدارية.

اللجوء اس التكليف املباشر بدال من املناقصـة العامـة عنـد التعاقـد علـى بعـض         -

ــة     ــود النظافـ ــل )عقـ ــتمرة مثـ ــة املسـ ــة ذات الطبيعـ ــال خاصـ ــة  –األعمـ  –اإلعاشـ

 الصيانة(.

عهــدة ماليــة غــري   (20)عــدد  التقــاعس يف متابعــة العهــد واقفاهلــا حيــث يوجــد   -

( 11)عـــدد  كمـــا انـــه يوجـــد دينـــار،( 178,500) مقفلـــة وبقيمـــة ماليـــة قـــدرها

ي تسـوى حتـى   م 2015دينـار مرحلـة مـن سـنة     ( 255,600) عهدة ماليـة بقيمـة  

 أن أغلبها صرفف ألعضاء اجمللس البلدي سبها.   تارخيه حيث

دينــار إلفــراد تــأمني ملطــات الوقــود عــن ســنة  ( 85,000) بصــرف مبلــز القيــام  -

وكذلك صـرف مكافـآت عـن سـنوات سـابقة ملـوظفي اللجنـة الشـعبية          ، م2014

 م.2016سنة  عنسبها 

 م29/12/2016مبوجب أذن الصـرف )بـال( بتـاري      ردينا( 340,000)صرف مبلز  -

صـرف القيمـة    انـه س  حيـث ( أ أ)لرئيس اللجنة األمنية باجمللس البلدي سبها 

بأمساء أشـخاص دون حتديـد الوظيفـة أو املهـام املكلفـني بهـا، واألغـراض الـظ         

صــرف القيمــة  أن باإلضــافة اس صــرفف مــن أجلــها وآليــة متابعتهــا وتســويتها 

كان يف غري األغراض الظ س االتفاق عليها يف احملضـر األول للجنـة األمنيـة    

 باجمللس البلدي.  

ــز    - ــرف مبلــــ ــاري      ( 500,000)صــــ ــال( بتــــ ــرف )بــــ ــب أذن الصــــ ــار مبوجــــ دينــــ

ــيم والشــؤون ا   م29/12/2016 ــدي   لــرئيس جلنــة التعل الجتماعيــة بــاجمللس البل

، دون وجود آلية مـن قبـل اجمللـس ملتابعـة هـذه اجلهـات للتأكـد        (بم أالسيدة )

 من تنفيذ األعمال وصرف املبالز يف األغراض املخصصة هلا.

ــرف   - ــب اذن الصـ ــم  مبوجـ ــز   (28/11)رقـ ــار  (6,000)س اســـرتجاع مبلـ ــدينـ دير ملـ

مكتــب املراجعــة الداخليــة بــاجمللس مقابــل صــيانة ســيارته اخلاصـــــــــة وقــد س 

س  رغــم أن الســيارة غــري تابعــة للمجلــس فضــال علــى انــه        صــرف هــذا املبلــز  

ــدل مواصــالت للمعــين   صــرف مكافــأة  شــهريـا. ممــا يعــد تصــرف يف أمــوال      وب

الئحــة امليزانيــة واحلســابات  مــن ( 24)خالفــة لــن  املــادة  الدولــة باجملــان وبامل

 واملخازن.

مقابــل  دينــار لصــاا فنــدق طــرابلس الــدولي   (96,526)القيــام بصــرف مبلــز    -

االمـر الـذي    ،ألشخاص غري تـابعني للمجلـس ودون حتديـد لصفاتهـــــــم     اقامة
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رة عــن  اس إرفــاق فــواتري صــاد   يعــد تصــرفا يف املــال العــام باجملــان، باإلضــافة     

 الفندق.إدارة  الفندق غري مصدق أو خمتومة من قبل

 2016اجمللس البلدي صرباتة عن السنة املالية   -

لــبعض اجلهــات  اجمللــس البلــدي بصــرف مبــالز ماليــة يف صــورة دعــم        قيــام  -

هـذه  أغلـب  والتجهيـزات حيـث ان    لتغطية فواتري التوريـدات أو فـواتري الصـيانة   

الئحـة امليزانيـة   مـن   (24)اجلهات هلا ميزانيات مسـتقلة باملخالفـة لـن  املـادة     

 واحلسابات واملخازن.

القيــام بصــرف قيمــة بعــض املصــروفات بأمســاء اشــخاص بــدال مــن اصــدار            -

الصكوك بأمساء اجلهات االعتباريـة )شـركات وملـالت( االمـر الـذي يسـاهم       

 يف املساعدة على التهرب الضرييب.

ــ  - آخــرين غــري أمســاء    ألشــخاصام بإصــدار صــكوك مصــرفية وتســليمها    القي

 األشخاص الظ صدرت بشأنهم أذونات الصرف.

ــات الصــرف عــن         - وجــود صــكوك مصــرفية ي تســلم ألصــحابها مرفقــة بأذون

اخلزينــة، ممــا يعــد األمــر يف  بــدون مــربرات لالحتفــاظ بهــا 2016الســنة املاليــة 

   انية واحلسابات واملخازن.من الئحة امليز( 116)خمالفـا للمادة 

اجمللـــس البلـــدي مبـــنح مكافـــآت شـــهرية للعـــاملني بـــاجمللس والعـــاملني  قيــام   -

طبيعـة  ليـة خمتلفـة لكـل مكافـأة دون بيـان      املنتدبني من جهات أخرى بقيم ما

علـــى مصـــروفات البـــاب  القـــيموس حتميـــل هـــذه األعمـــال الـــظ س إجنازهـــــــا 

 .باملخالفة  العاملني(أتعاب ومكافآت لغري )الثاني 

ــات الصــرف ومنهــا أذن الصــ         - رف رقــم ضــعف التعزيــز املســتندي لــبعض أذون

مقابـل تغطيـة    ردينـا  (39,970)مبوجبه صرف مبلـز وقـدره   الذي س  (172/12)

فــواتري مــواد مــوردة لصــاا الشــركة العامــة للكهربــاء عــن طريــق ملــالت          

 املتقدم لبيع األثاث املنزلي واملكتيب.

ــود  - ــز     عـــدم وجـ ــع والـــذي بلـ ــاب الودائـ ــات حبسـ ــيد األمانـ ــيلي لرصـ ــان تفصـ بيـ

 دينار.( 100,636)مبلز وقدره  م31/12/2016رصيده الدفرتي يف 

م 2016التــأخر يف تســوية بعــض العهــد املاليــة املصــروفة خــالل الســنة املاليــة         -

مــــن الئحــــة امليزانيــــــــــــــــــــة  (188) األمـــر الــــذي يعــــد خمالفـــــا ألحكـــام املــــادة  

   واحلسابات واملخازن.

 2016اجمللس البلدي حي االندلس عن السنة املالية 

عدم استكمال بيانـات أذونـات الصـرف مـن قبـل املراقـب املـالي حسـب مـا نصـف             -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (99)املادة 
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ــام   - ــالي مبهامــه    عــدم قي ــث اعــداد   املراقــب امل ــارير الشــهرية   وذلــك مــن حي التق

ــة        ــا يف الالئحــة املالي ــرادات حســب النمــاذج املنصــوص عليه للمصــروفات واإلي

مــــن الئحــــة امليزانيــــة واحلســــابات  (25)وذلــــك باملخالفــــة لــــن  املــــادة رقــــم 

 واملخازن.

قيــام ديــوان البلديــة بشــراء كوبونــات الوقــود وبطاقــات الــدفع املســبق بشــكل          -

 .هاديوان البلدية ودون التقيد بضوابط صرفيفوق احتياجات 

ــة الــدفعات املقدمــة الــظ س حصــرها مــن واقــع يوميــة الصــندوق         - بلغــف مجل

م 2016واملصـرف لصــاا بعــض الشــركات والتشـاركيات خــالل الســنة املاليــة   

دون وجـــود ســـجل ملتابعـــة الـــدفعات املقدمـــة، األمـــر   دينـــار (2,113,168) مبلـــز

 تسويتها وعدم أحكام الرقابة عليها.الذي يؤدي إس إغفال 

ــز     - ــار كــدفعات مقدمــة لصــاا    (50,000) قــام ديــوان البلديــة بصــرف مبل دين

ــة  ــنة  لشـــركة األجنحـ ــة   م2016لطـــريان خـــالل سـ ــويتها يف نهايـ ــتم تسـ وي يـ

 السنة.

باخلــارج باملخالفــة لــن  املــادة  عــدم تســوية عــالوة الســفر واملبيــف للموفــدين   -

بشــأن الئحــة   م2007لســنة  (751)عبية العامــة رقــم  مــن قــرار اللجنــة الشــ   (9)

 اإليفاد وعالوة السفر.

باملخالفـــة  ني التــابعني للبلديــة   مـــوظفللرتــب  ات مفـــتح بطاقــ التقيــد ب عــدم    -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 126)إلحكام املادة 

 للمجلس. ال يوجد سجل خاص تقيد فيه مجيع احلواالت املالية الواردة  -

 عــدم مســك ســجل األصــول الثابتــة والــذي ميكــن مــن خاللــه معرفــة كافــة        -

 ل عملية متابعته وإحكام الرقابة عليها.البيانات املتعلقة بكل أصل مما يسه

عدم ترقيم املرفقـات بـإذن الصـرف بـنفس     عن  فضالضعف التعزيز املستندي   -

انيــة مــن الئحــة امليز  (99) رقــم اخلزينــة علــى إذن الصــرف باملخالفــة للمــادة    

 واملخازن.

خطابـــات ضـــمان بقيمـــة الـــدفعات املقدمـــة للشـــركات   عـــدم احلصـــول علـــى  -

ــدي     ــس البل ــبعض األعمــال للمجل ــد   املنفــذة ل ــا ممــا يع ــام خمالف الئحــة ألحك

 العقود اإلدارية.

 ي مصلحة الضرائب.  عدم تصديق بعض العقود لد  -

ــى جهــات ذات شخصــية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة          - ــام بالصــرف عل القي

 ومنها على سبيل املثال الصرف على شركة األشغال العامة.

ــد الصـــرف،          - ــا مبـــا يفيـ ــدة هلـ ــرف واملســـتندات املؤيـ ــتم اذونـــات الصـ ــال خـ  إغفـ

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (105)املادة باملخالفة ملا نصف عليه 
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احلصــول علــى املوافقــة املســبقة مــن املراقــب املــالي بالبلديــة كتابيــا قبــل   عــدم  -

ــادة     ــة للمـ ــركات باملخالفـ ــع الشـ ــود مـ ــع العقـ ــن الئ (26)توقيـ ــة  مـ ــة امليزانيـ حـ

 .واحلسابات واملخازن

ــات الوقــود وبطاقــات الــدفع املســبق       - بقيمــة  قيــام ديــوان البلديــة بشــراء كوبون

االحتياجـــــات، ودون التقيـــــد  دينـــــار وبشـــــكل يفـــــوق ((98,820ماليــــة قـــــدرها  

 بضوابط الصرف.  

علـى   التأخري يف إلزام املوفدين يف مهام رمسية بتسوية السلف املصـروفة هلـم    -

 (16,527)حســاب عــالوة الســفر واملبيــف، حيــث بلــز رصــيد الســلف غــري املســواة   

 (751) مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم  (9)دينــار باملخالفــة لــن  املــادة 

 بشأن الئحة اإليفاد وعالوة السفر.م 2007لسنة 

 م2016عن السنة املالية  اجمللس البلدي تاجوراء

ضــعف التعزيــز املســتندي لــبعض أذونــات الصــرف باملســتندات املثبتــة واملؤيــدة    -

لعمليــة الصــرف خــالل الســنة املاليــة موضــوع الفحــ  باملخالفــة لــن  املــادة   

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن  (99)

 عــدم قيــام القســم املـــالي بــديوان البلديــة بفــتح ومســـك بطاقــة املرتــب وفقـــاـ          -

لكل موظف مصنف أو غري مصـنف ممـن يعملـون بالبلديـة     ( 2/12-م) للنموذج

واالكتفــاء باملنظومــة االلكرتونيــة فقــط باملخالفــة لــن    م 2016خــالل ســنة 

 امليزانية واحلسابات واملخازن. من الئحة( 126) املادة

عــدم قيــام القســم املــالي خبــتم أذونــات الصــرف ومرفقاتهــا مبــا يفيــد صــرفها      -

صـرفها باملخالفـة   وترقيمها برقم تسلسلي للخزينة عليها حتـى ال يـتم تكـرار    

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (105)لن  املادة 

اذونـــات الصـــرف يف صـــفحات دفـــرت عـــدم قيـــام قســـم احلســـابات بـــإدراج رقـــم    -

لتـاري  الصـرف باملخالفـة لـن  املـادة       يومية الصندوق جبانب املدفوعات تبعـاـ 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (84)

ســجل  –عــدم مســك الــدفاتر والســجالت املســاعدة ومنهــا )ســجل العهــد املاليــة    -

سـجل االلتزامـات    –سـجل األصـول    –السلف على حساب عالوة السفر واملبيف 

 سجل األمانات والودائع(. –املالية 

عدم الاذ اإلجراءات القانونيـة الالزمـة  ـو الصـكوك الـظ س إصـدارها، وي        -

ها باملخالفـــة تقـــدم للصـــرف ملـــدة تزيـــد عـــن ثالثـــة أشـــهر مـــن تـــاري  إصـــدار

 من امليزانية واحلسابات واملخازن. (118)ألحكام املادة 

ــإجراء اجلــ     - ــام ب ــة     عــدم القي ــة خــالل الســنة املالي ــدوري واملفــاجئ للخزين رد ال

 امليزانية واحلسابات واملخازن.( 88)موضوع الفح  باملخالفة للمادة 
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باإلشــراف علــى القســم املــالي بالبلديــة   القيــام إهمــال وتقصــري املراقــب املــالي    -

ــق اللـــوائح         ــن تطبيـ ــرف وحسـ ــراءات الصـ ــحة إجـ ــالمة وصـ ــن سـ ــق مـ والتحقـ

السارية واملعمول بها وإمنا أقتصر عملـه علـى اعتمـاد الصـرف     والقواعد املالية 

 فقط.

عــدم وجــود مكتــب مســتقل للخزينــة، حيــث توجــد وحــدة اخلزينــة مــع قســم       -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (53)احلسابات باملخالفة للمادة 

عدم إدراج أرقـام الصـكوك املصـرفية الصـادرة عـن البـاب األول بنسـ  حـوافظ           -

 أرفاق املرتبات.

حتميل السنة املاليـة مبصـروفات ال لصـها وإمنـا لـ  مصـروفات سـنوات          -

ــادة رقـــم   ــام املـ ــابات  ( 13)ســـابقة باملخالفـــة إلحكـ مـــن الئحـــة امليزانيـــة واحلسـ

 واملخازن.

عدم مسك سجل حتليلي حلسـاب الودائـع واألمانـات بالشـكل الصـحيح حبيـث        -

حلسـاب أو تصـرف منـه باملخالفـة إلحكـام      تدون فيه املبـالز املاليـة الـظ تقيـد با    

  من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (163)املادة 

عــدم مســك بطاقــات لألصــناف بــاملخزن ميكــن مــن خالهلــا معرفــة حركــة           -

املخزون مـن حيـث مقـدار الـوارد واملنصـرف والرصـيد املتبقـي مـن كـل صـنف           

مـن الئحـة    (232)والكميات املطلوبة منها خالل السنة باملخالفة إلحكـام املـادة   

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

صــر فقــط وي يــتم عمليــة املطابقــة   اقتصــار أعمــال اجلــرد الســنوي علــى احل    -

باملخالفــة  بــني اجلــرد واألرصــدة الدفرتيــة وذلــك لتحديــد أوجــه االخــتالف        

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 299) إلحكام املادة

ــة           ــام بــإجراء اجلــرد الــدوري واملفــاجئ للمخــازن خــالل الســنة املالي عــدم القي

من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (239)باملخالفة للمادة م 2016

القيــام باســتعمال أذونــات اســتالم املخــازن مــن خــالل منــوذج يــتم ســحبه مــن        -

مــن ( 243)احلاســب اآللــي وعــدم وجــود كعــوب هلــا باملخالفــة إلحكــام املــادة         

  الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 م2016املالية  السنة عن جمللس البلدي زوارةا

، س صـرف مبلـز وقـدره    م8/9/2016واملـؤرخ يف   (1/9)إذن الصرف رقم  مبوجب  -

ــدار         ( 6,255) ــاه ب ــل انشــاء خــزان مي ــار لصــاا شــركة ســبيل املعرفــة مقاب دين

ــق مــدير ادارة قصــر         ــث ان اســتالم االعمــال املنفــذة س عــن طري الضــيافة، حي

االســـتالم عـــن طريـــق قســـم املشـــروعات  يف حـــني انـــه كـــان يتوجـــب الضـــيافة

ــة مــن حيــث االختصــاص. باإلضــافة اس ان تــاري  اعــداد اذن الصــرف        بالبل دي

 .  م25/9/2016كان يف وقف سابق الستالم االعمال املنفذة بتاري  
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دينـار لصـاا شـركة املتوسـط للخـدمات       (18,945)صرف مبلـز مـالي وقـدره     -

االلكرتونية مقابل توريد وتركيب منظومـة مراقبـة اخلزينـة بـدار الضـيافة،      

 حيث انه ال يوجد تقرير فين يفيد استالم االعمال املنفذة.

دينــار حبســاب الودائــع   (30,307)احتفــاظ اجمللــس البلــدي مببلــز مــالي قــدره      -

ــك ب   ــهر وذلـ ــتة أشـ ــاوز السـ ــات  ـ ــادة  واالمانـ ــة للمـ ــة  ( 162)املخالفـ ــن الئحـ مـ

 احلسابات وامليزانية واملخازن.

وجــــود صــــكوك معلقــــة مــــن حســــاب البــــاب االول لــــ  صــــندوق اجلهــــاد     -

وصــندوق التضــامن عــن ســنوات ســابقة ي تــتم معاجلتهــا باملخالفــة لالئحــة      

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

 اجمللس البلدي غريان 

ــة    - ــبط والرقابــ ــراءات الضــ ــعف إجــ ــد   ضــ ــازن وعــ ــال املخــ ــى أعمــ ــد علــ م التقيــ

 باإلجراءات املتعلقة بالرتصيد والتسجيل عند املناولة والتخزين.

 عدم وجود سجل أو بطاقات لألصول الثابتة.  -

خمالفة ديوان البلدية لالئحة النـدب واإلعـارة مـن حيـث قيـام اجمللـس بنـدب          -

البلديـة  عاملني من جهات أخرى مع عدم قيام اجمللـس بصـرف مرتبـاتهم مـن     

 باإلضافة إس عالوة الندب.

عدم قيام إدارة اجمللس بتسوية أوضاع املوظفني املنتـدبني إليـه والـذين انتهـف       -

 فرتة ندبهم مع حصول البعض منهم على مزايا متمثلة يف ا ار السكن.

بنــد يف الســجل  العتمــادات املاليــة وإظهــار رصــيد كــل    عــدم ترصــيد ســجل ا    -

املتمثلـة  مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات واملخـازن و     ( 20)باملخالفة لن  املادة 

 .وقود وزيوت ـ مطبوعات وقرطاسية( املياه ـيف بند )

ــالي بإجــازة الصــرف      - ــام املراقــب امل ــع مــن قي ــى   حســاب الودائ دون احلصــول عل

 والبيان التالي يوضح ذلك: موافقة الديوان

 مالحظات البيان القيمة

26,200.250 

منظومة مراقبة ملبنى عقد توريد وتركيب 

 البلدية

 تعذر املصادقة من قبل الديوان

44,082.157 

% من قيمة عقد 15دفعة مقدمة بنسبة 

 مشروع صيانة مركز الكلى.

 عدم إحالتها إس ديوان احملاسبة 

  

وجود مبالز خصمف من الدفاتر وي لصم بكشف حسـاب املصـرف " صـكوك     -

ومضى على حتريرهـا أكثـر مـن ثالثـة أشـهر      حبساب الباب االول  بالطريق "

مــن ( 118)وي يــتم الــاذ اإلجــراءات القانونيــة حياهلــا باملخالفــة لــن  املــادة     

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.
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فـاد مـوظفني للخـارج    يقيام اجمللـس بإصـدار قـرارات بـأثر رجعـي متمثلـة يف إ        -

 بعد امتام املهمة املوفد إليها  

ماليــة بــأثر رجعــي خــالل ســنة  بلــدي غريــان بصــرف مكافــآت  اجمللــس القيــام   -

ــال ذلــك القــرار    م2017وذلــك بإصــدار قــرارات بشــأنها خــالل ســنة     م 2016 ومث

 م.19/1/2017بتاري   2017ة لسن( 13)رقم 

لتكليـف املباشـر دون وجـود    عن طريق اقيام اجمللس بتكليف بعض الشركات   -

ــود      ــة العقـ ــواد الئحـ ــزام بنصـــوص مـ ــا وااللتـ ــراد اجنازهـ ــال املـ ــة باألعمـ مقايسـ

 اإلدارية من حيث األسعار النمطية.  

عدم الفصل يف االختصاصات من حيث قيام أمني اخلزينـة بعـدة أعمـال منهـا       -

 امساك عهدة اخلزينة وتسجيل الصكوك وإعداد التسويات املصرفية  

ايصـاالت ملليـة يف تسـجيل االيـرادات بـدال مـن اسـتخدام ايصـاالت          استخدام  -

مـن   (72)االمـر الـذي يعـد خمالفـة ألحكـام املـادة         5نم  استالم النقدية منـوذج 

 .الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن

مـن  ( 243)املنصـوص عليهـا باملـادة     4عدم استخدام اذونات استالم املخازن م.ن.  -

 سابات واملخازن.الئحة امليزانية واحل

وي يـتم إقفاهلـا حتـى تارخيـه وي يـتم       ،م2015وجود عهدة ماليـة تعـود لسـنة      -

مـن الئحـة امليزانيـة    ( 284)لمـادة  باملخالفـة ل الاذ االجراءات القانونية حياهلا 

 واحلسابات واملخازن.

حمللـــي وجــود عــدد مــن العهـــد الغــري مقفلــة صــرفف خـــالل اعمــال اجمللــس ا          -

عهـدة وي يـتم الـاذ االجـراءات القانونيـة       (83)ولعـدد  اقفاهلـا   السابق وي يتم

ــادة     ــه املـ ــف عليـ ــا نصـ ــا مـ ــا وفقـ ــابات    (188)حياهلـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ ــن الئحـ مـ

 واملخازن.

ــة يف       - ــع واملتمثلـ ــاب الودائـ ــالز حلسـ ــة املبـ ــدة لتعليـ ــتندات املؤيـ ــاق املسـ ــدم ارفـ عـ

 ط.  فقالضمانات والتأمينات واالكتفاء باإليصاالت احمللية 

ــرادات يف      - ــا وقــدره   م31/12/2016بلــز رصــيد حســاب اإلي ــار،  (40,385)مبلغ دين

 ســـاب مـــن خـــالليف احل حيـــث تـــبني قيـــام اجمللـــس البلـــدي غريـــان بالتصـــرف 

 (64)دينــار باملخالفــة للمــادة  (5,000) صــرف عهــدة ماليــة مــن احلســاب مببلــز 

ــابات واملخــــازن  ــادة  مــــن الئحــــة امليزانيــــة واحلســ مــــن  (103)وباملخالفــــة للمــ

بشــأن نظــام االدارة احملليــة. وعــدم  م2012لســنة  (59)التنفيذيــة رقــم  الالئحــة

املخصــومة مــن كشــف حســاب املصــرف وال مقابــل هلــا    القيــام مبتابعــة املبــالز 

 .بالدفاتر

 (م 2016)خــــالل  للمجلــــس البلــــدي دينــــار (2,400,000)س لصــــي  مبلــــز  -

 :التالية عحيث قام اجمللس البلدي بالتعاقد على املشاري
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 الشركة املنفذة قيمة العقد املشروع
نسبة 

 االجناز  
تركيب منظومة الكامريات والبوابات 

 75,235 االلكرتونية 
مشوس ليبيا لتقنية 

 %  60 املعلومات 

رصف وصلة طرق داخل املخطط بطول 

(م وأخرى بطول 250(م ووصلة بطول )400)

 (م على نفس املسار 250)
337,050 

شطيب السانية ملقاوالت 

 %  100 الطرق 

حتوير مستوصف بين وزير ملركز خدمات 

 293,881 الكلى 
غريان للتنمية 

 %  10 واالستثمار 

(م 600رصف وتعبيد وصلة طرق بطول )

 داخل املخطط 
362,230 

سرعة األداء للمقاوالت 

 % 100 وأعمال الطرق 

( كم يف 1صيانة ورصف وصلة طرق بطول )

 مللة القواسم 
334,350 

األنامل الفضية 

 للمقاوالت 
60 % 

 
 1,402,746 االمجالي

 

 م2016اللجنة التسيريية اجلميل 

بــــني إدارة املشــــروعات بقطــــاع التعلــــيم واجمللــــس التســــيريي   قعــــدم التنســــي -

اجلميــل يف صــيانة املــدارس داخــل نطــاق البلديــة باإلضــافة اس العشــوائية يف    

عمليات الصيانة حيث انه ي يـتم إعـداد مقايسـة دقيقـة مـن طـرف مهندسـني        

خمتصـــني مـــن القطـــاع باحتياجـــات املـــدارس وحتديـــد أوجـــه الصـــيانة بشـــكل  

 مسبق.

ريد مواد الصيانة لبعض املدارس على الرغم من قيـام اجمللـس بصـرف    عدم تو -

قيمتها للمحل ومن بينها املـواد اخلاصـة مبدرسـة الشـموخ واملصـروفة قيمتهـا       

 دينار. (2,975)بقيمة ( 57/12) مبوجب آذن الصرف رقم

املوردة مباشرـة دون توسـيط املخـازن وإرفـاق آذن صـرف األصـناف       صرف املواد -

ملــا جــاء يف الئحــة احلســابات  مــع آذن صــرف قيمــة املــواد باملخالفــةمــن املخــازن 

 وامليزانية واملخازن.

ــة   - ــام اللجنـ ــاء     قيـ ــة بنـ ــالز ماليـ ــرف مبـ ــيريية بصـ ــة،   التسـ ــواتري مبدئيـ ــى فـ علـ

 من الئحة احلسابات وامليزانية واملخازن. (99)املادة  باملخالفة ملا نصف عليه

دينــار لصــاا جهــات  ( 38,730) بصــرف مبلــز وقــدره  قيــام اللجنــة التســيريية   -

 مستقلة ذات طبيعة خاصة وميزانية مستقلة.

 القيام بقفل بعض العهد بالرغم من صرفها لغري االغراض املخصصة هلا.  -

هــد مــن قبــل رئــيس اجمللــس التســيريي ممــا يعــد    عــدم اعتمــاد فــواتري قفــل الع  -

 واملخازن.من الئحة احلسابات وامليزانية ( 104)الفة لن  املادة خم

مـــن  (175)التوســـع يف صـــرف العهـــد ومببـــالز كـــبرية باملخالفـــة لـــن  املـــادة  -

 الئحة احلسابات وامليزانية واملخازن.
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 (08780)إس رقــــم  (08774)فــــواتري متسلســــلة مــــن رقــــم ( 7)اســــتخدام عــــدد  -

صادرة عن شركة الطراز الذهيب للخدمات التموينية وحتمل نفـس التـاري    

 لقفل العهد.بقيم خمتلفة استخدمف 

دينـار مقابـل ملفـات املـواطنني املقدمـة لغـرض        (5)قيام اجمللس باستالم مبلـز   -

ــر     ــكوى املـــواطنني اال ان الســـجالت املاليـــة ي تظهـ ــا ورد بشـ التعـــيني، حســـب مـ

 حتصيل أي ايراد.

 م2016اللجنة التسيريية ببلدية املنشية 

ــة   يــوزت - ــى ع اختصاصــات أمــني اخلزين ــالي و عل ــة  أأحــد املراقــب امل عضــاء اللجن

 التسيريية.

 عدم وجود سجالت رقابية مساعدة مثل سجل استالم وتسليم الصكوك. -

املبالغــة يف مشــرتيات بعــض عــدم وجــود ســجل اســتاذ عــام املخــازن بــالرغم مــن   -

الـذي يعـد خمالفـة ال حكـام املـادة       األصناف وبأعداد تتعدى االحتياجات، االمر

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (231)

 د منظومـــة مرتبــــات للعـــاملني بقيمــــة  س تكليـــف شـــركة االنطــــالق بإعـــدا    -

ــا (7500) ــم    ردينــ ــرف رقــ ــب إذن صــ ــك مبوجــ ــل   (10/12)وذلــ ــود هيكــ دون وجــ

 للبلدية وال موظفني بها. تنظيمي

 م2017 رقدالني اجمللس البلدي

صـفحة ألخـرى يف دفـرت    شـهر مـن    يف نهايـة كـل  احلساب عدم ترحيل رصيد  -

 الصندوق.

ـــدد    قيــام اجمللــس البلــدي  - ـــام مــن عــــ موظــف مبوجــب  ( 11)خبصــم ســبعة أيــــــ

ـــم الكتــاب  ـــي  (671-1-5)رقـــــــ ـــالفة لــن  املــادة   م(2017-8-13)املــؤرخ فــــ باملخـــــ

ــ( 118) ــنة   نمـ ــوز  والـــظ نصـــف علـــى  م2010قـــانون عالقـــات العمـــل لسـ أال  ـ

ــع أي جــزاء  ــه ومســاع        توقي ــد إبالغــه باملخالفــة املســندة إلي ــى العامــل إال بع عل

 أقواله وحتقيق دفاعه وأثبات ذلك مبحضر.

مكافـآت لغـري    صرف مكافآت لعدد من العـاملني بـاجمللس وحتميلـها علـى بنـد       -

 العاملني وذلك باملخالفة.

قيام اجمللس البلدي بـإبرام بعـض عقـود الصـيانة لـبعض املرافـق بقيمـة بلغـف          -

 -دينار ولوحظ بشأنها ما يلي : 443,294.465

   .عدم استكمال امللفات اخلاصة باملشاريع املتعاقدة عليها 

 .عدم وجود رسومات توضيحية الماكن التشققات والتصدعات 

   .عدم وجود رسومات توضح التحوير القائم ملستشفى رقدالني 
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   .عدم وجود رسومات تنفيذية ملشروع استكمال مبنى منتدى الشباب 

   عــدم وجـــود كراســـة حصـــر األعمـــال املنفـــذة يف ملفـــات املشـــاريع املتعاقـــد

 عليها.  

 ه املشاريع.  ذي يتم صرف أي مبالز على ه 

  م2016عن السنة املالية  اجمللس البلدي زلطن

 إس وزارة احلكم احمللي. م31/12/2016عدم إحالة األرصدة الدفرتية يف   -

دير مكتــب الشــؤون اإلداريــة واملاليــة ملــي يــتم إقفــال العهــدة املاليــة املصــروفة   -

مـن الئحــة  ( 185) دينــار، وذلـك باملخالفـة لــن  املـادة    (3,000)بالبلديـة مببلـز   

 احلسابات وامليزانية واملخازن.

ــم   - ــرف رقـ ــب أذن الصـ ــز  (18/12) مبوجـ ــرف مبلـ ــاا   (5,167) س صـ ــار لصـ دينـ

مصــروفات مــن حســابه اخلــاص ومــن خــالل    اســرتجاعمقابــل ( أ س ن) الســيد

 .دينار( 1,952) الفح  تبني بأن الفواتري املرفقة تغطي مبلز

 (132320-5)رقــم  تواعـدم الــاذ اإلجــراءات القانونيــة حيــال الســيارة نــوع ســري   -

والـــــــــذي ( أ س ع) املســلمة للســيد م2013تــاري  الصــنع  5810453اهليكــل  مرقــ

ــى  ـــر اجلــــــــــــرد      أنهــــــ ـــم أدراجهــــــــا مبحاضــــــــ ـــدماته بالبلديــــــــة رغـــــــــ خــــــــــــ

 .م31/12/2016فــــــي

دينـار  ( 12,000)س صـرف مبلـز   ( 13/11-8/11)مبوجب أذونـات الصـرف ارقـام      -

أشـخاص دون وجــود قــرار بالصــرف  ( 6) كمكافـأة ملختــاري احملــالت وعــددهم 

 حيدد قيمة املكافأة.  

ازن مــن خــالل منــوذج يــتم ســحبه مــن احلاســب  اســتعمال أذونــات اســتالم املخــ  -

مــن الئحــة احلســابات ( 243)اآللــي وعــدم وجــود كعــوب هلــا باملخالفــة للمــادة  

   وامليزانية واملخازن.

 2016اجمللس البلدي هراوة 

املراقب املالي واملراجع الداخلي وأمـني املخـازن يف أداء عملـهم     تقصري كاـل من  -

 للدولة.وفق االنظمة املالية والقانونية 

االعتمــــاد علــــى التكليــــف املباشــــر مــــن عميــــد البلديــــة دون توســــيط جلنــــة      -

 املشرتيات عند القيام بعملية الشراء.  

ــثري          - ــا يـ ــرفها، ممـ ــن صـ ــرض مـ ــيح الغـ ــآت دون توضـ ــرف املكافـ ــع يف صـ التوسـ

 الشكوك حول صرفها.

س صـــرف مبلــــز   م28/12/2016املـــؤرخ يف  ( 2/12)مبوجـــب أذن الصـــرف رقـــم      -

ــار لشــركة العاللــي لإلنشــاءات واالســتثمار العقــاري املســاهمة      دي (84,000) ن
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ــدون وجــود بيانــات          ــدي هــراوة ب ــس البل ــدات لصــاا اجملل ــام بتوري ــل القي مقاب

اخلـتم علـى اذن   -االثبـات الشخصـي  -املستفيد على اذن الصرف )اسـم املسـتفيد  

 الصرف( باإلضافة اس عدم وجود ما يفيد باستالم االصناف املوردة.

س صــــرف مبلــــز  م18/10/2016املــــؤرخ يف ( 1/12)اذن الصــــرف رقــــم مبوجــــب   -

 وذلـك  دينار مقابل ا ار مبنى لصاا اجمللس البلـدي هـراوة   (36,400)وقدره 

بــدون وجــود مســتندات تفيــد مبلكيــة وتبعيــة املبنــى املــؤجر باإلضــافة اس قيــام  

 اجمللس بدفع اال ار مقدما وملدة عامني.

املــــؤرخ يف  (1/11)ة مبوجــــب اذن الصــــرف رقــــم قيــــام اجمللــــس البلــــدي هــــراو  -

ــار لصـــاا شـــركة   (103,241) بصـــرف مبلـــز مـــالي وقـــدره  م27/11/2016 دينـ

خريات البالد مقابل شراء قرطاسية بأمر تكليف غري معتمـد وبـدون وجـود مـا     

 يفيد مراجعة املستندات من قبل املراجع الداخلي.

س صـــرف مبلــــز   م17/10/2016املـــؤرخ يف  ( 1/10)مبوجـــب أذن الصـــرف رقـــم      -

القيـــام  دينـــار لصـــاا شـــركة قاعـــدة الركـــاز للمقـــاوالت مقابـــل  (264,650)

وجـود تقـارير فنيـة تفيـد      بصيانة مقـرات وزارة التعلـيم ووزارة الصـحة بـدون    

ــات ذات      ــى جهـ ــرف علـ ــافة اس الصـ ــب باإلضـ ــكل مناسـ ــف بشـ ــيانة متـ ــأن الصـ بـ

 ميزانيات مستقلة.

 2015اجمللس البلدي وازن  

تكليــف بعــض ولبلديــة اهليكــل التنظيمــي لعــدم وجــود قســم مــالي مــن ضــمن   -

 املوظفني من خارج البلدية بإمتام اإلجراءات مالية.

دينـار، فضـال    (23,070) املبالغة يف شراء اهلواتف وكروت الدفع املسبق بقيمـة   -

 عن عدم وجود ما يفيـد اسـتالم الكـروت مـن قبـل الشـؤون االداريـة. عـالوة عـن         

 سجل يوضح كيفية التصرف يف توزيع الكروت أو النقاالت. عدم وجود

دينــار وذلــك  (80,780)التوســع الكــبري يف صــرف املكافــآت والــظ بلغــف قيمتهــا     -

خــالل قيــام عميــد البلديــة بإصــدار قــرارات متــنح مبوجبهــا مكافــآت ماليــة  مــن

بـــدون حتديـــد  )لـــبعض أشـــخاص   دينـــار (2,000)دينـــار إس   (500)تبـــدأ مـــن  

اإلداريــة( وإس أي جهــة يتبعــون وذلــك مقابــل أعمــال إداريــة وماليــة  صــفاتهم 

مـن   وإمتام إجراءات ومهـام اسـتقبال ومتابعـة إس أخـر املسـميات وهـي وظيفـة       

صميم عمل املكتب أو اإلدارة أو اجلهة التابعة للبلديـة األمـر الـذي يعـد إهـدار      

 للمال العام.

أو  مـل تـاري  توقيـع القـرار    مجيـع القـرارات الصـادرة عـن عميـد البلديـة ال حت        -

 الرقم اإلشاري.

ــني       - ــة بـ ــة واملطابقـ ــاب املقارنـ ــة أدى إس غيـ ــول الثابتـ ــداد ســـجل لألصـ ــدم إعـ عـ

 األرصدة الدفرتية واجلرد الفعلي.
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عدم ختم مجيع أدونات الصرف واملسـتندات املرفقـة بهـا خبـتم يفيـد الصـرف         -

ـــا  ــرارلتفادي ــة الصــرف   تك مــن الئحــة  ( 105)مســتقباـل باملخالفــة للمــادة  عملي

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

قيــام وزارة احلكــم احمللــي بــإبرام عقــود عمــل لــبعض املــوظفني للعمــل بــديوان    -

أي بتاري  رجعي حيـث لـوحظ مـن خـالل الفحـ       م 2014البلدية خالل سنة 

وس صــرف مرتبــاتهم  م2016واملتابعــة أن مباشــرة الــبعض كانــف خــالل ســنة  

نفــس الســنة عــالوة عــن عــدم وجــود موافقــة أو اعتمــاد  يف النصــف األخــري مــن 

 العقود من قبل وزارة العمل والتأهيل.

دينــار، للجنــة املكلفــة باإلشــراف   (6,000)قيــام اجمللــس البلــدي بصــرف مبلــز    -

املكلفـني   على املشاريع والشـركات الـظ تقـوم بتنفيـذ بعـض املشـاريع حيـث ان       

ة لعـدم وجـود كشـف باملشـاريع     موظفني مبكتب املشروعات بالبلدية باإلضـاف 

 الظ متف متابعتها واإلشراف عليها.

دينـــار مقابـــل شـــراء قرطاســـية  (4,935)قيـــام اجمللـــس البلـــدي بصـــرف مبلـــز   -

عـدم وجـود كشـف باملـدارس أو      حيث تبني للمدارس الواقعة يف نطاق البلدية

مــا يفيــد اســتالمها للقرطاســية واالكتفــاء بإفــادة مقدمــة مــن رئــيس وحــدة     

النشــاط املدرســي مبكتــب التعلــيم وهــو نفــس الشــخ  املكلــف بــإدارة الشــؤون   

ــل        ــة لوكيـ ــديم الطلبيـ ـــا بتقـ ــه أيضـ ــاجمللس وقيامـ ــزن بـ ــني املخـ ــة وأمـ اإلداريـ

 البلدية.

مقابـــل توريـــد  هيـــزات  دينـــار (3,260)البلـــدي بصـــرف مبلــز   قيــام اجمللـــس   -

واالكتفـاء  باملخالفة وذلـك بالصـرف علـى جهـات مسـتقلة       للجامعة املفتوحة

بإفـادة مــن مـدير اجلامعــة باسـتالم التجهيــزات دون أن يـتم إرفــاق صـورة مــن      

 منوذج إذن استالم أصناف باملخزن املعد من قبل اجمللس.

خمزن البلدية عبارة عن مبنى يتبع شـركة التسـويق احمللـي سـابقـا وي تقـم        -

ــإ       برام البلديــة بــاإلجراءات الالزمــة حيــال لصيصــه لصــاا البلديــة وذلــك ب

 عقد انتفاع مع مكتب مصلحة األمالك.

قيام أحد املواطنني باستغالل املبنـى كمصـنع لتحليـة امليـاه وذلـك مـن خـالل          -

إبــرام عقــد انتفــاع مــع مصــلحة األمــالك دون قيــام األخــري بــالرجوع للبلديــة      

يقــع ضــمن االختصــاص املكــاني وأخــذ رأيهــا خبصــوص تــأجري املبنــى باعتبــاره 

الحتفـــاظ جبـــزء صـــغري الســـتغالله كمخـــزن مؤقـــف  س اللمجلـــس يف حـــني 

 للبلدية.

 م2016اجمللس البلدي مسالته 

ضعف االداء االداري لديوان اجمللس البلدي مـن خـالل التسـيب االداري وذلـك       -

ــة     ــال املتغيـــبني، باإلضـــافة لعـــدم ممارسـ ــراءات القانونيـــة حيـ ــاذ االجـ دون الـ

 املكتب القانوني للمهام املناطة به.
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 مكتب املراجعة الداخلية بإعداد تقارير دورية عن سري العمل.عدم قيام   -

عــدم القيــام بــإجراء اجلــرد الكلــي او اجلزئــي بشــكل دوري حملتويــات املخــازن        -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (295-292)باملخالفة للمواد 

ــز املســتندي لــبعض اوجــه الصــرف باملخالفــة للمــادة        - مــن ( 99)ضــعف التعزي

ئحة امليزانية واحلسابات واملخـازن. باإلضـافة لعـدم تـرقيم اصـول املسـتندات       ال

 املثبتة للمبالز املالية بأرقام متسلسلة واملرفقة مع اذونات الصرف.

عــدم خــتم اذونــات الصــرف ومجيــع املســتندات املرفقــة بهــا مبــا يفيــد الصــرف      -

 واملخازن.من الئحة امليزانية واحلسابات ( 105)باملخالفة للمادة 

ــاء       - ــالي حبيـــث س االكتفـ ــب املـ ــتم املراقـ ــل خـ ــات الصـــرف ال حتمـ ــع اذونـ مجيـ

 بتوقيعه فقط.

ــم     - ــرف رقــ ــب اذن الصــ ــية    ( 36/12)مبوجــ ــة للقرطاســ ــة العامليــ ــاا املكتبــ لصــ

ــز مــالي بقيمــة      ــة س صــرف مبل ــد    (2,320)واملعــدات املكتبي ــل تزوي ــار مقاب دين

ن توســيط جلنــة املشــرتيات،  لــة تصــوير، حبيــث س ذلــك بــدو  آديــوان البلديــة ب

باإلضافة لعدم وجود عـروض، يف حـني تـبني ان الـة التصـوير صـرفف ملدرسـة        

ــاء     راب ــات بن ــة للبن ــة الثانوي ــث ان      عــة العدوي ــة. حي ــد البلدي ــى تعليمــات عمي عل

 الصرف س جلهة مستقلة تابعة لوزارة التعليم.

ــم     - ــرف رقــ ــب اذن الصــ ــدمات    ( 37/12)مبوجــ ــالته للخــ ــركة مســ ــاا شــ لصــ

دينــار مقابــل تــوفري وجبــات افطــار وغــذاء  (13,824)لتموينيـة س صــرف مبلــز  ا

لضيوف البلدية واملوقوفني من اهلجرة الغـري شـرعية، حيـث ان القيمـة      وعشاء

مـن الئحـة    (115)املالية غري متطابقة مع مستندات الصرف باملخالفـة للمـادة   

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

ؤيــــدة للصـــرف كــــالفواتري واذن اســــتالم املخــــازن  عـــدم ارفــــاق املســــتندات امل   -

ــم     ــرف رقـ ــق اذن الصـ ــف وفـ ــالة التكليـ ــه   (43/12)ورسـ ــالز قيمتـ  (12,624)والبـ

املكتبة العاملية للقرطاسية واملعدات املكتبيـة مقابـل صـرف بـواقي      دينار لصاا

قيمة اجهزة حاسوب وطابعـات والـة تصـوير، حبيـث كانـف القيمـة املصـروفة        

 م.2015زام عن السنة املالية متثل بواقي الت

وجــب دينــار اس حســاب جلنــة االزمــة مب   (132,000)احالــة مبلــز مــالي وقــدره    -

لســـنة ( 16) علـــى قـــرار اجمللـــس البلـــدي رقـــم  بنـــاء  (66/12)اذن الصـــرف رقـــم 

ــ   م27/12/2016واملــــؤرخ يف   2016 موافقـــــات  د، حيــــث ان هـــــذا احلســــاب ال توجــ

 لفتحه.

مــن ( 10)آبــار باملخالفــة للمــادة   (4) حلفــر عــدد  س التعاقــد بــالتكليف املباشــر   -

 الئحة العقود اإلدارية النحو التالي:  
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 املوقف التنفيذي الشركة املنفذة قيمة العقد رقم العقد املشروع

 ي يتم تسليم املوقع الربهان الساطع 114,250 2016/  1 حفر بئر الشعبة

 ي يتم تسليم املوقع الربهان الساطع 96,100 2016/  2 حفر بئر خلفون 

 ي يتم تسليم املوقع الربهان الساطع  123,650 2016/  3 حفر بئر الزيانية 

 ي يتم تسليم املوقع الربهان الساطع 68,000 2016/  4 حفر بئر وادي ترغالت 

   402,000 اإلمجالي

 

باقي املشروعات ي يـتم التعاقـد عليهـا وس إحالـة املخصـ  إس جلنـة األزمـة         -

 بالبلدية.  

عدم وجود خطة مستقبلية للمشاريع بالبلدية والـظ مـن خالهلـا يـتم معرفـة       -

ــدروس و   ــكل مـ ــيانة بشـ ــاء أو الصـ ــات يف اإلنشـ ــوائح  األولويـ ــوابط واللـ ــق الضـ فـ

 .  املعمول بها

 اجمللس البلدي غدامس 

الوظـائف القياديــة بــاجمللس البلـدي يشــغلها مــوظفني متعـاونني، االمــر الــذي      -

 بدوره أثر سلبا على اداء اجمللس البلدي للمهام املناطة به.

 م.2015عدم  ديد عقود موظفي اجمللس البلدي منذ السنة املالية  -

غيـاب دور جلنــة العطــاءات وجلنـة املشــرتيات واالعتمــاد علـى التكليــف املباشــر      -

ــالرغم مــن صــرف مكافــآت للجنــة املشــرتيات خــالل الســنة       يف  اوامــر الشــراء ب

 م.2016املالية 

تشــكيل جلنــة لتخصــي  العقــارات وصــرف مكافــآت هلــا، بــالرغم مــن ان هــذا     -

العمـــل مـــن اختصـــاص مصـــلحة امـــالك الدولـــة، االمـــر الـــذي يعـــد خمالفـــة   

 .، بشأن انشاء مصلحة امالك الدولةم2012لسنة  (48)للقانون رقم 

غياب دور مكتب الشؤون القانونية وذلك بعدم اعداد التقارير عـن سـري العمـل      -

ــادة      مــن قــرار وزيــر   ( 6)وتقــديم املشــورة وفــق اختصاصــاته، مبوجــب احكــام امل

 بشأن اهليكل التنظيمي. م2014لسنة  (233)احلكم احمللي رقم 

يف اعـداد  اهمال القيد يف دفرت الصندوق وسجل استاذ املخـزن العـام، والقصـور      -

-81)التســويات واخلالصــات الشــهرية للحســابات املصــرفية، باملخالفــة للمــواد   

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (89-232

ــب املراجعــة            - ــل مكت ــة عــن اعمــال اجمللــس مــن قب عــدم اعــداد التقــارير الدوري

 .من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن( 88)الداخلية باملخالفة للمادة 

 عدم ختم معظم اذونات الصرف من قبل املراقب املالي واالكتفاء بالتوقيع.  -
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-بتوقيـع املخـولني )أ  م 2016اصدار صكوك ملعامالت مالية خالل السـنة املاليـة     -

ــاء         ــع املخــول )ب( مــن وزارة املاليــة بن ب( يف حــني يف وقــف ســابق العتمــاد توقي

 .م21/12/2016بتاري   (23/2206-م)على كتاب مدير ادارة احلسابات رقم 

ضـــعف التعزيـــز املســـتندي ملعظـــم املعـــامالت املاليـــة املتعلقـــة بنفقـــات الســـفر     -

واملبيــف وذلــك بعــدم ارفــاق القــرارات ورســائل التكليــف ونتــائج وتقــارير انهــاء    

 املهمات.

بقيمـة ماليـة قـدرها     م2016التوسع يف مصـروفا ت النقـل خـالل السـنة املاليـة        -

 دينار وبقيم خمتلفة بالرغم من وجود سيارتني باجمللس. (22,060)

قيام اجمللس البلدي بالصرف على جهات ذات مسـتقلة وتابعـة جلهـات اخـرى       -

دينــار لصــاا شــركة ليــل غــدامس   (6,000) منهــا صــرف مبلــز مــالي قــدره 

مــن الئحــة  (24)مقابــل إنــزال مضــخة لبئــر مطــار غــدامس، باملخالفــة للمــادة  

 سابات واملخازن.امليزانية واحل

تـتم معاجلتهـا     اوزت بعض الصكوك املعلقـة املـدة القانونيـة لتقـدميها، وي      -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (118)باملخالفة للمادة 

 دينار. (372,828)عدم مسك سجل لاللتزامات املالية البالغة قيمتها   -

ــادة عـــدم االلتـــزام بالقيـــد يف ســـجل أســـتاذ املخـــزن بامل    - مـــن ( 232)خالفـــة للمـ

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 م2016-2015اجمللس البلدي مصراته 

ــة          - التوســع يف الصــرف عــن طريــق العهــد والقــيم املســرتدة ممــا يضــعف عملي

 احكام الرقابة على هذه املصروفات.

العهـد السـابقة باإلضـافة     ةتكرار صـرف العهـد املاليـة دون التأكـد مـن تسـوي        -

ــإجراء اجلــرد املفــاجئ للعهــد باملخالفــة للمــواد       ــام ب ( 188-185-184)لعــدم القي

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

عدم معاجلـة بعـض الصـكوك املعلقـة الـظ  ـاوزت املـدة القانونيـة لتقـدميها            -

 خازن.من الئحة امليزانية واحلسابات وامل( 118)باملخالفة للمادة 

عدم قيام املراقب املالي بالتوقيع على اذونات الصـرف اخلاصـة حبسـاب جلنـة       -

-25-26)الطوارئ واالزمات وحساب جلنة السـالمة الوطنيـة باملخالفـة للمـواد     

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (24-23

مـن قيمـة العقـد     (15.8%) قيام اجمللس البلدي بصـرف دفعـة مقدمـة بقيمـة      -

اا الشــركة العامــة للطـرق واجلســور فــرع الوسـطى دون وجــود مــا يفيــد   لصـ 

بتقديم خطاب ضـمان فضـاـل عـن عـدم خصـم قيمـة ضـمان االعمـال والتـأمني          

 من الئحة العقود االدارية.( 91)من قيمة الدفعة، باملخالفة للمادة 
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ــدي بصــرف قيمــة نفقــات ســفر ومبيــف ألشــخاص ليســوا           - ــس البل ــام اجملل قي

   م.2007لسنة  (751)لس باملخالفة لالئحة رقم موظفني باجمل

  القره بولي اجمللس البلدي

تـبني ان مجيـع    ، حيـث للمجلـس البلـدي   دينار (1,500,000)س لصي  مبلز  -

ــالتكليف املباشــر   التعاقــدات ــود    (10)باملخالفــة للمــادة   متــف ب مــن الئحــة العق

اإلدارية. فضال على ان حجم التعاقدات يتجـاوز امليزانيـة املخصصـة للمجلـس     

 .  ينارد( 416,634)البلدي بقيمة 

  اجمللس البلدي قصر االخيار

ملعظم املشاريع وذلـك باملخالفـة لـن  املـادة      التكليف املباشر التعاقد بطريقة - -

 العقود اإلدارية.   من الئحة (10)

يــام بــأجراء االختبــارات الالزمــة لكافــة االعمــال املنجــزة أثنــاء مراحــل   عــدم الق -

 التنفيذ يف معظم املشاريع.  

 عدم تنفيذ بعض البنود ملعظم املشاريع.   -

ــك        - ــات وذلـ ــبعض املستخلصـ ــال لـ ــمان األعمـ ــة ضـ ــم قيمـ ــزام خبصـ ــدم االلتـ  عـ

 من الئحة العقود اإلدارية.  ( 199)لن  املادة  باملخالفة

ــبة      - ــاولني بنسـ ــبعض املقـ ــة لـ ــة مقدمـ ــرف دفعـ ــام اجمللـــس بصـ ــن  %( 25)قيـ مـ

 من الئحة العقود اإلدارية.   (91)العقد باملخالفة لن  املادة  إمجالي قيمة

ــوم    - ــنفس اليـ ــف بـ ــائي متـ ــدائي والنهـ ــتالم االبتـ ــراءات االسـ ــاريع   إجـ ــم املشـ ملعظـ

لعقـود  مـن الئحـة ا   (127)وأحـد، مـا يعـد خمالفــا لـن  املـادة        ومبوجب ملضر

 اإلدارية.  

 )النظافة(شركات اخلدمات العامة 
البيــان التــالي عــن املخصــ  واملصــروف مــن وزارة احلكــم احمللــي لــدعم النظافــة   

 م  2017عن سنة 

 الرصيد املصروفات املخصصات البيان

 3,241,000- 413,241,000 410,000,000 دعم النظافة

 

ــة         - ــة للنظافـ ــركات العامـ ــع الشـ ــد مـ ــى بالتعاقـ ــم احمللـ ــام وزارة احلكـ ــدم قيـ عـ

لتقـديم اخلــدمات املكلفــة وفــق قــرار إنشــائها ولصــي  ورصــد مبــالز ماليــة  

سنويا ال تتناسب مع حجم العمل املطلوب منها، حيث ترتب على هـذا األمـر أن   

وير هـذه  نسبة األداء واخلدمة ي تكن يف املستوى املطلـوب فضـال عـن عـدم تطـ     

 الشركات أو الرفع من ادائها بشكل أفضل.  
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إتبــاع وزارة احلكــم احمللــى ملعيــار الــوزن الســكاني يف توزيــع املخصصــات املاليــة     -

وقـــد أبـــدت هـــذا ( 2016)حســـب تعـــداد ســـنة بـــني شـــركات اخلـــدمات العامـــة  

ا املعيــار الــذي يســتند  ة للنظافــة طــرابلس اعرتاضــها علــى هــذ  الشــركة العامــ

ري صــحيحة باعتبــار إن العــدد احلقيقــي لســكان طـــرابلس      علــى معلومــات غــ   

يتجاوز عدد املسجلني مبكاتب السجل املدني وخاصـة خـالل السـنوات األخـرية     

وان املقــيمني مبدينــة طـــرابلس ميثلــون ثلـــث ســكان ليبيــا وانـــه يؤكــد عـــدم       

 العدالة يف توزيع املخصصات املالية بني الشركات.  

مــن العــاملني نتيجــة حلــل بعــض  بريتعــاني كافــة الشــركات مــن تكــدس كــ -

 ، االمــر اخلــدمات  شــركات مؤسســات الدولــة يف الســابق وضــم موظفيهــا اس     

اســتنزاف جــزء هــام مــن املــوارد املاليــة للشــركة وهــي عمالــة      الــذي نــتج عنــه 

ــث تصــل ق   ــدة حي ــبعض ا    زائ ــاملني ب ــات الشــهرية للع إس  اتلشــركيمــة املرتب

 للشركات. من املخصصات املالية%( 75)نسبة 

 ــوـعدم وضع احللول يف حتميل بعض الشركات مسؤولية اخلـدمات )حـدائق    -

 %( 40)مقابر ـــ الطوارئ ــ االحتفاالت والزينة( وهذه اخلـدمات تسـتنفذ  ـو    

مــن النفقــات املاليــة وهــي يف األســاس للنظافــة العامــة وهــي مــن اختصــاص         

   .جهات أخرى

ــل العــامل       - ــات واملعــدات مــن قب ــى اآللي ني بالشــركات وعــدم  عــدم احملافظــة عل

ــات أدى إس الــنق  يف        ــام بالصــيانة الدوريــة الضــرورية للمعــدات وااللي القي

 اإلمكانيات واللجوء إس املساندة من القطاع اخلاص مبقابل مالي.

عـــدم وجـــود معـــايري ومؤشـــرات أداء اخلدمـــة مبـــا ميكـــن مـــن ضـــبط مســـتوى    -

حلـال يف النظافـة   اخلدمات حسب املستهدف وأصبح املعيار السائد بفعل واقـع ا 

أنــواع اخلدمــة وهــو نقــل القمامــة مــن الشــوارع دون        أهــم العامــة كنــوع مــن  

اعتبار ألي مواصفات أو نظم أو لوائح لنوعية اآلليات مـع التغاضـي شـبه التـام     

 عن النصوص القانونية ذات العالقة.  

تقصـري أداء الشـركات العامــة للنظافـة يف إعـداد حســاباتها اخلتاميـة وإقفــال        -

   .انياتها وتقصريها يف الاذ اإلجراءات التنفيذية لتحقيق ذلكميز

الضعف الشديد يف التعزيز املستندي لقيـود الصـرف واالكتفـاء بإرفـاق القيـد       -

بكشــوفات حتمــل أمســاء العمالــة العارضــة دون تعزيزهــا مبــا يؤكــد صـــحة         

األمســاء الــواردة بالكشــف )مــثال يــتم إرفاقهــا بصــورة مــن إثبــات اهلويــة( مــا           

   .كك يف صحة اإلجراءاتيش

ــاطق      - ــدمات باملنــ ــب اخلــ ــارير مكاتــ ــرف بتقــ ــود الصــ ــز قيــ ــدم تعزيــ ــة  عــ دوريــ

)أســبوعية، شــهرية( عــن محــالت النظافــة الواقعــة داخــل نطــاق اختصاصــها         

   .اجلغرايف
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اخلـدمات لـبعض املنـاطق واملتمثلـة يف      وجود التزامات ماليـة لصـاا شـركات    -

عامة مـع وزارة اإلسـكان واملرافـق     اجلهات العامة وهي عبارة عن عقود خدمات

   .)سابقا( وعقود أخرى لتنفيذ بعض املشاريع املربمة أثناء فرتة الشعبيات

شــركات اخلــدمات  مســتندية متكاملــة تتمشــى مــع نشــاط    عــدم وجــود دورة   -

   .العامة

عــدم اســتخدام منــوذج إذن الصــرف أو قيــود يوميــة عامــة وســجالت مســاعدة      -

   .بالشركات لبعض املناطق

استالم بعض شـركات اخلـدمات العامـة للنظافـة باملنـاطق خمصصـاتها        عدم -

 مما سبب إرباك يف صرف املرتبات. 2015ملدة  سة أشهر عن سنة 

عــدم الــاذ اإلجــراءات حيــال الــدعاوى القضــائية مــن املقــاولني املتعاقــدين مــع   -

للتعــويض عـن التــأخري يف صـرف مســتحقاتهم    (سـابقا جهـاز األعمـال العامــة )  

   .ةاملالي

ــاج إس       - ــا وحتتـ ــة دفرتيـ ــة ومنتهيـ ــة وقدميـ ــول الشـــركات متهالكـ ــم أصـ معظـ

   . ديد وتطوير من اجل حتسني مستوى خدماتها

   .عدم وجود أدوات ومعدات خاصة إلجراء عملية الصيانة الدورية لآلليات -

ــود       - ــوفر الوقـ ــدم تـ ــائد وعـ ــارات والنضـ ــار واإلطـ ــع الغيـ ــديد يف قطـ ــنق  الشـ الـ

   .ع أنواعها)الديزل( والزيوت جبمي

عـــدم وضـــون األســـس واملعـــايري الـــظ يـــتم علـــى أساســـها حتديـــد قيمـــة املبـــالز   -

احملالة من اللجنة الفنية بالوزارة مقابل أعمال النظافة الـظ تقـوم بهـا خـالل     

   .السنة

عـــدم التـــزام اجلهـــات العامـــة واحملـــال التجاريـــة والـــور  الصـــناعية يف دفـــع    -

   .رسوم خدمات النظافة

لشــركات عــن معاجلــة تكــدس أعــداد العــاملني بهــا مــن الليبــيني  ا اتعجــز إدار -

مـن حجـم اإلنفـاق يف حـني أن مـن       %( 50) مـن والذين تشكل مرتباتهم أكثر 

 .  يقوم بالعمل امليداني هم من العمالة األجنبية

ــاطق   - ــب باملنـ ــدراء املكاتـ ــام ملـ ــب التـ ــة    التغييـ ــارير املتابعـ ــداد تقـ ــراف وأعـ يف اإلشـ

   .حدود نطاق اختصاصه اجلغرايف ألعمال النظافة كال يف

افتقار الشركات للعناصر ذات املـؤهالت العليـا وذات اخلـربة خاصـة يف جمـال       -

   .املشروعات

 50)نســبة العجــز يف اآلليــات املتــوفرة لتقــديم اخلــدمات تصــل إس أكثــر مــن     -

ــة ممــا     بــأكثر األمــر الــذي يرتتــب عليــه تشــغيلها    %( مــن معــدالتها الطبيعي

عدم إمكانية تـوفري غريهـا يف ظـل الظـروف     مع خيفض يف عمرها االفرتاضي 

   .الراهنة فضال عن سرقة بعض اآلليات التابعة للشركة



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

790 

 

ــات        - ــة العارضــة يف عملي ــة االســيوية واألفريقي ــى العمال اعتمــاد الشــركات عل

وال الكافيــة النظافــة ونقــل القمامــة وعــدم متكــن الشــركات مــن تــدبري األمــ     

لســداد مرتباتهــا النقديــة نظــرا الزمــة الســيولة النقديــة الــظ تشــهدها الــبالد      

األمر الذي ترتـب عليـه تراجـع أعـداد هـذه العمالـة العارضـة األجنبيـة املكلفـة          

بتقــديم اخلــدمات امليدانيــة، فضــال عــن تعــرض العمالــة األجنبيــة بالشــركات 

 اتهم.لالعتداء من بعض األفراد والسطو على ممتلك

عــدم تفعيــل جهــاز احلــرس البلــدي يف منــع وضــبط خمــالفي قــانون النظافــة      -

   .العامة

 %( 81) نسـبة  قيمة األجور واملرتبات يف شركة اخلـدمات العامـة سـبها   تشكل  -

 من إمجالي املصروفات حيث تواجه زيادة يف حجـم العمالـة الـذي يبلـز عـددها     

   منها (% 55) عامال يشكل العنصر األجنيب ما نسبته( 851)

عدم وجود قائمـة أسـعار منطيـة حتـدد املقابـل النقـدي ألعمـال النقـل واحلفـر           -

ــة وتــارة أخــرى بعــدد         والطمــر ــارة باملقطوعي ــام بتحديــد قيمــة العقــد ت والقي

   .النقالت

غيــاب تــام لقســم املشــروعات بالشــركات يف إعــداد املقايســات واإلشــراف علــى       -

عــــدها يف الغالــــب مكتــــب محــــالت النظافــــة واالعتمــــاد كليــــا علــــى تقــــارير ي

اإلصــحان البيئــي غــري موضــح بهــا الكميــات املســتهدفة باحلملــة األمــر الــذي        

 يؤدى إس التشكيك يف صحة اإلجراءات املتعلقة بهذه احلمالت.  

عــدم القيــام بإعــداد املقايســات ودفــرت احلصــر لكــل عمــل علــى حــدي يوضــح بــه   -

   .عمق وطول احلفر ألغلب التكليفات الصادرة

الختصـاص حتـدد مكـان احلفـر     خريطة موقع معتمدة من جهـات ا  عدم وجود -

 .  والطمر

قيام بعض الشركات أحيانا بتكليف موظفني للقيـام بإعمـال احلفـر والطمـر      -

ــات     ــات مـــن خـــارج الشـــركات وتصـــدر صـــكوك اذونـ للقمامـــة واملخلفـــات باليـ

 .  الصرف بأمسائهم نظري ذلك

الـرغم مـن إصـدار تكليفـات     تكدس القمامة يف املكبـات الفرعيـة باملنـاطق علـى      -

   .بأعمال احلفر والطمر باملكبات

جملـس اإلدارة واملـدير    اخللل وتداخل االختصاصات واالزدواجية بـني رئيسـي   -

ــات   ــدار التكليفــ ــذي بالشــــركات يف إصــ ــا    التنفيــ ــل وفقــ ــيم العمــ ــدم تقســ وعــ

   .للقوانني واللوائح املعمول بها

ــوع إس ا   - ــة دون الرجـ ــات فرديـ ــدار تكليفـ ــام بإصـ ــس اإلدارة  القيـ ــاء مبجلـ ألعضـ

   .لبعض الشركات وتوثيق ذلك مبحاضر اجتماعات
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عزوف وعدم رغبة العناصر الوطنية يف العمـل يف جمـال النظافـة العامـة ممـا       -

   .أرغم الشركات على تشغيل العناصر األجنبية والغري مستقرة

   .عدم وجود سيارات خاصة لتنفيذ أعمال الر  باملبيدات ومكافحة القوارض -

ــة     ي  - ــدالت العلميـ ــا لألســـس واملعـ ــاطق وفقـ ــال باملنـ ــم األعمـ ــد حجـ ــتم حتديـ يـ

 الصــحيحة ومبراعــاة كافــة الظــروف واملــتغريات الــظ تشــهدها املنــاطق حتــى  

 .يتم رصد املخصصات املالية الكافية هلا

يف إحالــة املخصصــات املاليــة لصــاا الشــركات وبصــورة   الــوزارةعــدم انتظــام  -

يف تــدنى مســتوى اخلدمــة    ســبب رئيســيمنتظمــة وفــى حينهــا وهــذا التــأخري  

 باملناطق.

وجــود عقـــود مســاندة مـــن القطــاع اخلـــاص إلعمــال النظافـــة العامــة لـــبعض       -

 الشركات بدون وجود ضوابط قانونية يف إلية املتابعة وتطبيق بنود العقد.

 عــدم وضــع حلــول جذريــة لــدفن القمامــة والنفايــات باملكــب النهــائي وطمرهــا   -

ــاقم ــا فـ ــاهرة تكـــ  ممـ ــة   مـــن ظـ ــاطق بالشـــوارع العامـ دس القمامـــة يف أغلـــب املنـ

والسـاحات واإلحيـاء الســكنية وغيـاب التصـرف الســليم يف إليـة اجلمـع والنقــل       

   .واملعاجلة مما نتج إضرار بيئية انعكسف على املوطن سلبا
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 العمل الفصل السادس عشر: وزارة
 م2017موقف تنفيذ امليزانية لسنة 

 املسيل املخصصات البيان

 577,610,317 725,600,000 االول الباب
 2,250,619 6,926,200 الباب الثاني
 --- 15,000,000 الباب الثالث

 2,000,000 2,000,000 الطوارئ
 581,860,936 749,526,200 االمجالي

 

 -الداخليـــــــــــــــــة:  نظام الرقابــــــــــــة

- 2015-2014يف التقـارير عـن    الـواردة عدم التزام الـوزارة مبعاجلـة املالحظـات     -

 الصادر عن ديوان احملاسبة.م 2016

اعــداد مــذكرات التســوية املصــرفية واملطابقــة الشــهرية باملخالفــة    التــأخر يف  -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (89)لن  املادة 

عدم تسوية بعـض السـلف علـى حسـاب عـالوة السـفر واملبيـف باملخالفـة لـن            -

( مــن الئحــة الســفر واملبيــف الصــادرة مبوجــب قــرار اللجنــة الشــعبية     9املــادة )

 م.2007لسنة ( 75)العامة رقم 

عــدم تســوية بعــض العهــد املاليــة بــالرغم مــن انتهــاء املــدة القانونيــة للتســوية       -

 ن الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.م( 188)باملخالفة لن  املادة 

 موقف تنفيذ امليزانية:

 الرصيد املصروف املخص  البيان

 112,610 7,987,390 8,100,000 الباب االول ديوان الوزارة

 6,051,680 647,948,320 654,000,000 كاتالباب االول فائض املال

 500,140 1,699,860 2,200,000 الباب الثاني

 15,000,000 -- 15,000,000 الثالثالباب 

 9,900 1,990,100 2,000,000 الطوارئ
 21,674,330 659,625,670 681,300,000 االمجالي

 

        املماطلــة مــن الــوزارة إس احلــد الــذي يصــل التجــاوز يف الــرد علــى رســائل

مـن  ( 92)الديوان إس ما بعد السنة وهذا ال يتوافق مع مـا نصـف عليـه املـادة     

ــادة   بشـــأن  م2013لســـنة  (19) مـــن قـــانون (46)الئحـــة العقـــود اإلداريـــة واملـ

تنظيم ديوان احملاسبة ومـا يرتتـب عـن ذلـك مـن تـأخر يف سـداد مسـتحقات         

 املتعاقدين
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 مـــن الئحـــة العقـــود ( 84)الـــوزارة يف تطبيـــق مـــا نصـــف عليـــه املـــادة   اغفـــال

ــادة   ــة ونـــ  املـ ــا    (97)اإلداريـ ــأن إرفـ ــابات بشـ ــة احلسـ ــن الئحـ ــائق مـ ق الوثـ

 واملستندات الظ تعزز إجراءات السداد.

 - :حساب الودائع )االمانات(

بلغف مجلة املبالز املعـالة حلسـاب الودائـع واألمانـات منـذ سـنوات سـابقة مبلـز          

ع علـــى الكشـــف التحليلـــي    االطـــال ومـــن خـــالل   دينـــار  ( 75,518,044) وقـــدره

تـبني احتفـاظ    ،م31/12/2017للمبالز املقيدة يف حساب الودائـع واالمانـات حتـى    

املــدة اس االيــراد العــام وذلــك لتجاوزهــا    احالتهــا الــوزارة مببــالز  ــب ان يــتم  

عــن احتفــاظ الــوزارة بالرصــيد الــدفرتي حلســاب التحــول يف   القانونيــة، فضــال

.حبساب الودائع م31/12/2015

 -االيـــــــــــــــــــرادات: 

ــة      - ــنة املاليـ ــالل السـ ــلة خـ ــرادات احملصـ ــة االيـ ــف مجلـ ــدره  م 2017بلغـ ــز وقـ مبلـ

ينار، يف حني بلغف مجلة االيرادات املقـدر حتصـيلها وفقــا لإليـراد     د (125,250)

 دينار ومن خالل الفح  لوحظ االتي: (800,000)السنوي املقدر بامليزانية 

    عــدم تــوخي الدقــة يف حتديــد االيــرادات املســتهدف حتصــيلها خــالل الســنة

 واتضح ذلك من االلفاض امللحوظ يف االيرادات.

    رت يوميـة الصـندوق اخلزينـة الرئيسـية حيـث تـبني       عدم انتظـام القيـد بـدف

عدم قيد االيرادات من واقـع مسـتند قيـد مسلسـل ترفـق باملسـتندات املؤيـدة        

 له كما هو معمول به.
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 وزارة التخطيطالفصل السابع عشر: 
وزارة التخطيط هـي أداة الدولـة يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة وهـي الـظ اوكـل         

واعتمــاد املشــروعات الالزمــة لتحقيقهــا وادارتهــا      اليهــا رســم اخلطــط التنمويــة    

ــيق        ــة يف التنسـ ــك فاعليـ ــب ذلـ ــها، ويتطلـ ــرق متويلـ ــرتان طـ ــا واقـ ــراف عليهـ واالشـ

ــغيل والتنفيـــذ        ــاإلدارة والتشـ ــة بـ ــا املختصـ ــة واداراتهـ ــني أدوات الدولـ ــه بـ والتوجيـ

والتمويــل وحتــى املراقبــة واملتابعــة ومــن خــالل متابعــة وزارة التخطــيط وتقيــيم    

 يف املشروعات التنموية تبينف عدد من املالحظات أهمها:دورها 

عـــدم اعـــداد كشـــوفات بكافـــة املشـــاريع والـــربامج التنمويـــة وتبويبهـــا قطاعيــــا  -

ومكانيـــا )حســب املنــاطق( وحســب توزيــع القطاعــات حبيــث تــتمكن الــوزارة مــن  

 متابعتها ومراقبة متويلها.

ال يوجــد كشــف باملشــاريع الــظ صــدرت هلــا موافقــات مــن وزارة التخطــيط          -

 .2017 العامبالصرف بربنامج االعتمادات املستندية خالل 

افصـان كامـل عـن التنفيـذ الفعلـي       هتسييل دون ان يقابلاللتفويض والقيام با -

 ويسبب ذلك يف استخدام جزء منها يف غري اغراض التنمية احلقيقية.

 املوحدة نتيجـة عـدم قيـام   ارة التخطيط تقارير املتابعة السنوية وزعدم اعداد   -

 اغلــب اجلهــات املعنيــة بتنفيــذ البــاب الثالــث )ميزانيــة التنميــة( بإحالــة تقــارير 

هــا دون إلزامتلــك اجلهــات لباملخاطبــة واالكتفــاء  التخطــيط،املتابعــة لــوزارة 

ــة    ــة الفنيـــة باملخالفـ ــارير املتابعـ ــادتنيمبوافـــاة وزارة التخطـــيط بتقـ  لـــن  املـ

م 2000لســـنة   (13) مـــــــــون رقـــــــــــــــــــــــ مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة للقان  ( 11,10)

 .بشأن التخطيط

 نظام الرقابة الداخلية

 عدم اعتماد املالك الوظيفي اخلاص بالوزارة -

)دفــرت العهــد، ودفــرت االلتزامــات املاليــة االساســية مثــل عــدم امســاك الســجالت  -

 مما يعد خمالفا لالئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.ودفرت األصول( 

وجــــود بعــــض العهــــد املصــــروفة وي يــــتم تســــويتها يف نهايــــة الســــنة املاليــــة    -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  ( 188)باملخالفة لن  املادة 

عــدم قيــام اإلدارة املاليــة بقفــل وتســوية بعــض عــالوة الســفر واملبيــف وفــق ملــا       -

 .(751) ليه الئحة اإليفاد واملبيف رقمنصف ع

وجــود عــدد مــن أصــول الــوزارة )الســيارات( خــارج ســيطرة الــوزارة دون الــاذ       -

 اإلجراءات القانونية حياهلا.  

ــة      آصــرف مكافــ  - ــد صــفاتهم ومــا هــي األعمــال املوكل ت ألشــخاص دون حتدي

 هلم.
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ــــن األول والثـاني   علـى البابيـ  املدة القانونيةمعــــلقة  ـــاوزت وك صكـــــوجود  -

مــن الئحــة  " 118" دينــار ممــا يعــد خمالفــا إلحكـــام املــادة ( 97,107)بــــــــلز مب

 امليزانية واحلسابات واملخازن  

بلغـف مجلـة التفويضـات املاليــة املفـوض بهـا مـن قبــل وزارة املاليـة خـالل ســنة          -

دينار، يف حني بلغـف مجلـف املصـروفات املاليـة      (10,037,400)ما قيمته م 2017

 دينار. (2,856,800)للباب االول والثاني على نفس السنة 

 فائض أو عجز بالسنة للتفويض املصروف التفويضات املالية البيان

  283,740  1,916,260  2,200,000 الباب األول

  1,559,460  940,540  2,500,000 الباب الثاني

  2,337,400 الثالثالباب 
-- -- 

 3,000,000 الطوارئ
-- -- 

  1,843,200 2,856,800 10,037,400 االمجالي

 

س الصرف بالتجاوز علـى بنـد املرتبـات األساسـية وبنـد مقابـل العمـل اإلضـايف          -

مــن القــانون املــالي للدولــة    (10)واحملاضــرات، ممــا يعــد خمالفــا إلحكــام املــادة    

 امليزانية واحلسابات واملخازن تفاصيلها كالتالي:من الئحة ( 13)واملادة 

 فائض أو عجز املصروف على البند االعتمادات املفوض بها البيان

 (20,830)  1820,830  1,800,000 املرتبات األساسية

 (17,720)  94,720  77,000 مقابل العمل اإلضايف

 

دينـــار بشـــأن إصـــدار    (83,370)وبقيمـــة  ( 14/12) مبوجـــب اذن الصـــرف رقـــم   -

لـوزير إلـي دولـة أمريكـا تـبني بانـه ال يوجـد قـرار بـإذن الصـرف           لتذاكر سـفر  

صــادر مــن اجمللــس الرئاســي وال رســالة مــن الــوزير يطلــب فيهــا شــراء هــده           

 التذاكر.

دينـار لصـاا شـركة الشـراع      (1,171)بقيمة ( 13/4)مبوجب اذن الصرف رقم  -

ــل شــراء   طــرابلس للخــدمات الســياحية   ــذاكر ســفر س إصــدار الصــك    مقاب ت

ولــيس باســم الشــركة املــذكورة بــإذن الصــرف حيــث ان  )م ع ل( باســم الســيد 

على موظف بالوزارة كما أن التذاكر غري مصـدق عليهـا مـن     املذكورالسيد 

 الضرائب.

ــم   - ــرف رقـ ــة  (12/4)مبوجـــب اذن الصـ ــار( 16,437)وبقيمـ ــاا شـــركة   دينـ لصـ

لـوزير حيـث   لمقابـل شـراء تـذاكر سـفر      الشراع طرابلس للخدمات السـياحية 

 ان الصك س اصداره لنفس الشخ  املذكور اعاله.

)م ع ل(  س ترجيع مبلز دفع مـن قبـل السـيد    (15/11)مبوجب اذن الصرف رقم -

دينار مقابل تصليح سيارة حيث ال يوجد أمـر تكليـف بتصـليح    ( 3,860)قيمة ب

نــه فعــال س دفــع املبلــز  الســيارة وال يوجــد خــتم الضــرائب علــى وال مــا يفيــد بأ   

 للورشة.



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

796 

 

االحتفــاظ مببــالز يف حســاب الودائــع واألمانــات ملــدة  ــاوزت ســتة شــهر ومنــد   -

 (162)عدة سنوات سـابقة وي يـتم إحالتـه لإليـراد العـام باملخالفـة لـن  املـادة         

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.  

عــــلى البـاب األول    م2017املالــــية  بلغف االلتزامات املالــــية حتــــي نهايـة السـنة     -

دينار حيث ال يوجد سـجل لاللتزامـات باإلضـافة    ( 2,827,940)والثانــي مبلــــز 

اس ان كــل االلتزامــات متــف مــن غــري موافقــة املراقــب املــالي ممــا يعــد خمالفــا   

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. " 26" إلحكام املادة 

ــوزارة بتســلم   - ــام ال ســيارات كعهــد شخصــية ألشــخاص ليســوا مــن ضــمن       قي

مــوظفي الــوزارة ودون إحضــار ملفــاتهم األصــلية مــن مكــان عملــهم االصــلي      

للـــوزارة وانتهـــاء مـــدة التكليـــف بهـــم إلرجـــاع مـــا بعهـــدتهم األمـــر الـــذي جعـــل 

الوزارة يف موقف املتفرج دون إرجـاع هـذه السـيارات ممـا يعتـرب قصـور الشـؤون        

ــة يف   ــة واملالي ــام املــادة       اإلداري ــاتهم، كمــا يعتــرب خمالفــا إلحك االحتفــاظ مبلف

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.( 212)

يارتني األولـــي نـــوع هونـــداي ســـوناتا والثانيـــة نـــوع )م ع ط( ســـس مــنح الســـيد   -

ــة بينمــا رئــيس           ــه صــفة قيادي ــداي الــنرتا وهــو يعتــرب موظــف ولــيس لدي هون

يعــد ملــابى وتغليــب املصــلحة اخلاصــة   القســم املــالي ي متــنح لــه ســيارة ممــا 

 على املصلحة العامة والعبث باملال العام.

صــعوبة الوقــوف علــى أرصــدة دفرتيــة ملخــزون األصــناف املســتدمية )األصــول    -

ــازن وبطاقـــات         ــجالت املخـ ــد بسـ ــدم القيـ ــك لعـ ــتدمية وذلـ ــري مسـ ــة( وغـ الثابتـ

د األصناف ممـا  عـل عمليـة اجلـرد جمـرد حصـر ال ميكـن مـن خاللـه حتديـ          

غــري املوجــود منهــا األمــر الــذي  علــها عرضــة لضــياع وصــعوبة حتديــد قيمــة  

مــــن الئحــــة ( 232-231)األمــــوال املدفوعــــة فيهــــا باملخالفــــة إلحكــــام املــــادتني 

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

ضــيق املخــازن وافتقــاره ال بســط شــروط الســالمة مــن تهويــة وإضــاءة جيــدة      -

 سطح األرض.حيف يقع يف الطابق السفلي حتف 
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 اءـــــاع الكهربــــقطالفصل الثامن عشر: 
 - االجسام الثالثة التالية:يتكون قطاع الكهرباء يف ليبيا من 

 الشركة العامة للكهرباء 

 اجلهاز التنفيذي للطاقات املتجددة 

 ليبية للكهرباء القابضةالشركة ال 

قطـاع الكهربـاء   تنميـة أنشـطة   الـظ أنشـئف لغـرض    ة وبوجود هذه املكونـات الثالثـ  

 بيـد  أهـدافها، ومنحـف صـالحيات عـدة لتحقيـق      ـ  من أجل تقديم أفضل اخلدمات

يف ظـــل االنقســـام السياســـي،  ، وذلـــكيعـــاني العديـــد مـــن املشـــاكل منهـــا أن كـــل 

ي تقــم اجلهــات املختصــة   مــابــذا فإنــه  ، والــظ متــر بهــا الــبالد   راهنــةالوضــاع األو

 .إس أسوأ ءن من سيفإنه سيكو ؛للنهوض به هذا القطاع بدعم

 احلوكمة بقطاع الكهرباء

ــاء  أوجـــه اخللـــل يف حوكمـــة مـــن أبـــرز  هـــو غيـــاب جهـــة االشـــراف  قطـــاع الكهربـ

وتوزيــع االدوار بــني ضــع االســرتاتيجيات وولسياســات واخلطــط رســم اوواملتابعــة 

 (33)ا لقـرار جملـس الـوزراء رقـم     ـقوفقطاعي الدولة العام واخلاص والظ كانف 

، دة وتنظـيم جهازهـا اإلداري  وزارة الكهرباء والطاقات املتجـد  تدار منم 2012لسنة 

لـل يف نظـم احلوكمـة بالشـركات التابعـة للقطـاع       إس خالـوزارة  لغاء أدى إحيث 

وقصـــور اخلطـــط واالســـرتاتيجيات علـــى مســـتوى الدولـــة وغيـــاب التنســـيق بـــني   

 يلي: أهم ما ميكن التطرق اليه باخلصوص مامن مؤسسات القطاع وكياناته و

 2017بالتعاقـد خـالل سـنة    العامة للكهرباء الشركة رئيس جملس ادارة قيام  -

مليـار دينـار ، منهـا اربـع مشـاريع س       (2.1)مشاريع تنموية بنحـو   (5)على عدد 

ــى تنف  ــد عل ــف املباشــر و   التعاق ــذها بأســلوب التكلي مشــروع بأســلوب املناقصــة   ي

ت مبحاضـر اجتماعـات   عدم عـرض موضـوع هـذه التعاقـدا     وقد تبنياحملدودة ، 

ــذ     و جملـــس االدارة ــل اخـ ــك قبـ ــاريع ، وذلـ ــذه املشـ ــى هـ ــة علـ ــويف باملوافقـ التصـ

 ،  ي على التعاقد بالتكليف املباشراملوافقة من الرئاس

حيــث تتضــح معــاي اخللــل يف أنظمــة احلوكمــة بالــاذ قــرارات اســرتاتيجية    -

ــمن          ــون ضـ ــرتض ان يكـ ــن املفـ ــان مـ ــة وكـ ــك الطريقـ ــم بتلـ ــذا احلجـ ــل هـ مبثـ

ــة    اســـرت ــتويات بالدولـــة وعلـــى االخـــ  املعنيـ ــا أعلـــى املسـ اتيجية تشـــارك فيهـ

واالقتصــادية وصــواـل اس الــاذ القــرار   القانونيــة و الدراســات الفنيــة واملاليــة ب

 من أعلى مستويات الدولة وليس من ادارة شركة تنفيذية ذات بعد ملدود.

ــوزارة       - ــوااـل للـ ــدفع أمـ ــركة تـ ــف الشـ ــاء كانـ ــود وزارة للكهربـ ــرتة وجـ ــالل فـ خـ

يف اخـــالل  مـــوظفي الـــوزارة كـــانوا منتـــدبني مـــن الشـــركة العامـــة للكهربـــاء

بشــأن  م 2010لســنة  ( 12)املخالفــة للقــانون رقــم   صــارخ ملبــادئ احلوكمــة وب  
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إمجـــالي املبـــالز املدفوعـــة مـــن الشـــركة العامـــة  فبلغـــحيـــث  عالقـــات العمـــل

ــن       للك ــرتة مــ ــالل الفــ ــددة خــ ــات املتجــ ــاء والطاقــ ــاا وزارة الكهربــ ــاء لصــ هربــ

يتمثــل يف  ،دينــار( 7,585,680) ا وقــدرهمبلغ ــم 31/12/2016حتــى م 01/01/2012

 -اآلتي: 

 

 ديناراملبــــــــــــلز  البيــــــــــــــــان

 5,810,735  املرتبات وما يف حكمها
 1,280,526  املصروفات العامة

 80,519  اإليفاد عالوة
 413,900  مصروف إ ارات املساكن

 7,585,680  اإلمجالـــــــــــي
 

ــددة   - ــات املتجـ ــاء والطاقـ ــاء وزارة الكهربـ ــبم 01/12/2015يف  س إلغـ ــرار  مبوجـ قـ

 م. 2015لسنة ( 64)املؤمتر الوطين العام رقم 

 ،املكلــفة الشــركة العامــة للكهربــاء  رئــيس جملــس إدار قــامم 30/03/2017يف  -

مبوجــب وذلــك  لــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين   رئــيس اجملمبخاطبــة 

ــم   ــه رقـ ــييل      (149)كتابـ ــأن تسـ ــة بشـ ــة وزارة املاليـ ــه خماطبـ ــل فيـ ــالز يأمـ املبـ

كمديونيـــة لصـــاا الشـــركة العامـــة   اأو حتميلـــه املدفوعـــة لصـــاا الـــوزارة

 يتم تسويتها يف ملاضر املقاصة السنوية. ،للكهرباء

( 1014)لــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين قــراره رقــم     رئــيس اجملأصــدر  -

ــنة  ــليم   م 2017لســ ــتالم وتســ ــة اســ ــكيل جلنــ ــأن تشــ ــول واألبشــ ــودات املصــ وجــ

س الشــركة ا( إـقالكهربــاء والطاقــات املتجــددة )ســابواملمتلكــات التابعــة لــوزارة 

 .حتى تارخيه ي تستكمل أعماهلا الظالعامة للكهرباء، و

إدارة الشـــركة العامـــة للكهربـــاء فـــإن كـــل اعضـــاء باســتثناء رئـــيس جملـــس   -

اجمللــس غــري مســتقلني ويشــغلون وظــائف مــدراء ادارات عامــة ومــدراء دوائــر       

ــؤدي اس      ــة ، ويـ ــة احلوكمـ ــيمـا بأنظمـ ــاـل جسـ ــد خلـ ــر الـــذي يعـ ــاطق، االمـ باملنـ

تضــارب املصــاا وعــدم فاعليــة املهمــة االشــرافية جمللــس االدارة علــى االدارات   

 التنفيذية.

 كة العامة للكهرباءالشر
 يف بإنشــــاء الشــــركة العامــــة للكهربــــاء،م 1984لســــنة  (17)صــــدر القــــانون رقــــم 

نــــة ولضــــع إلشــــراف اللج هلــــا شخصــــيتها االعتباريــــة املســــتقلة، م30/07/1984

علــى إنشــاء   (13إس  1مــن )حيــث نصــف املــواد   ؛ا(ـقالشــعبية العامــة للكهربــاء )ســاب  

على النظام املـالي للشـركة، كمـا أن     (19س إ 14من )، واملواد الشركة وأغراضها

 تتمثل يف نصوص وأحكام عامة.   (27إس  20 من)املواد 
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، واحتكارهـا إلنتـاج وتوزيـع    ن ثالثة عقـود عبالرغم من عسمر الشركة الذي يزيد 

ــافس هلــا، إال أنهــا ي تفلــح يف تقــديم اخلدمــة وتــوفري        الكهربــاء، وعــدم وجــود من

نتيجــة نشــاطها ناهيــك علــى أن  ،احتياجــات املســتهلكالطاقــة بالقــدر الــذي يلــيب  

ــا         ــالرغم مــن أنه خســارة عــن الســنوات الــظ أقفلــف فيهــا الشــركة ميزانياتهــا، وب

تطبق قـانون النشـاط التجـاري يف معامالتهـا إال أنهـا يف ذات الوقـف لـديها مراقـب         

اط ون النشـ ا يتعـارض مـع قـان   مبـ  ،ا لقـانون النظـام املـالي للدولـة    وفقــ وذلك  ،مالي

، ولــذلك علــى اجلمعيــة العموميــة للشــركة العامــة للكهربــاء وجملــس  التجــاري

ــا يتماشـــى مـــع صـــحيح      ــاطها مبـ ــر يف تســـميتها وتكييـــف نشـ ــادة النظـ ــا إعـ إدارتهـ

 القانون وعرضه على اجلهات املختصة.

يف  هــالنهــوض بلإلدارة الرشــيدة إس اخــالل الســنوات الســابقة  لشــركة افتقــدت ا

ــد  ــق أهـ ــا وحتقيـ ــاد، أداء دورهـ ــة واقتصـ ــاءة وفاعليـ ــا افها بكفـ ــم  كمـ ــا ي تقـ يف  أنهـ

  -يلي: من ذلك ما  ،بالعمل على املالحظات الظ وردت إليها الغالب

 تكبدت الشركة خسائر خالل السنوات السابقة كانف كما يلي:   -

 خسائر العام السنة املالية

نسبة خسائر العام 

 إس رأس املال

2009 230,699,007  10 % 

2010 362,823,706 15  % 

2011 595,240,112 25 % 

2012 209,926,572 9 % 

2013 446,503,573 19 % 
 

املصــرفية والــظ قــد  حلســاباتها تــأخر الشــركة يف إعــداد املطابقــات الشــهرية    -

 تصل إس أكثر من سنة مالية.

الســداد بالعملــة الصــعبة  بقيــام الشــركة العامــة للكهربــاء يف بعــض األحيــان     -

 ،بـــالرغم مـــن وجــود كتـــاب املـــدير التنفيـــذي للشـــركة  ؛احمللـــيني للمــوردين 

وكتـــاب ديـــوان احملاســـبة بشـــأن إيقـــاف التعامـــل بالنقـــد األجـــنيب للمـــوردين   

 احملليني.

قيام الشركة العامة للكهرباء بإصدار أوامر التكليـف املباشـر لـبعض األعمـال      -

 باملخالفة للوائح الشركة والئحة العقود اإلدارية.

ات مرحلــة مــن ســنوات ســابقة ملــذكرات تســوية املصــارف ي يــتم   وجــود معلقــ -

 تسويتها حتى تارخيه.

ممــا يشــري إس ضــعف  مرتفعــة،تنــامي رصــيد مــدينو كهربــاء وأعمــال بنســبة  -

 حتـى  مسـتحقات الشـركة  حيـث بلغـف    ؛بالشـركة املتبعـة  التحصيل  إجراءات

املســتهلكني صــغار مــن  ال تشــمل مســتحقات الربــع الرابــع  )م 2017ســنة  نهايــة

 -يلي: كما  (ا ألنه حتف إجراء اإلصداروالشركات نظر 
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 (دينار)املديونية  نــــــــــــــــــاالبي

 779,124,903  صغار املستهلكني
 1,696,843,259  اجلهات العامة 

  609,964,618  الشركات
 3,085,932,780  اإلمجالـــــــــــــــــــي

 

منهــا علــى ســبيل املثــال   ،يف رئاســة الــوزراء والــوزارات عامــة وتتمثــل اجلهــات ال -

 -اآلتي: 

 القيمة دينار اجلهة

 14,405,379  رئاسة الوزراء
 1,197,618,667  وزارة املالية

 93,651,941  وزارة الرتبية والتعليم
 81,604,993  وزارة الصحة

 76,047,790  والشؤون الدينية األوقافوزارة 
 145,065,384  وزارة الدفاع

 

ــو     - ــة  ـ ــة البالغـ ــون وزارة املاليـ ــظ أن ديـ ــل  ( 1,197,618,667)املالحـ ــار متثـ دينـ

وجب املتابعـة  سـت الـذي ي  األمـر  ،من رصيد ديـون اجلهـات العامـة    %( 71) نسبة

 .والتسوية

 -للكهرباء: الشركة العامة  ىااللتزامات القائمة عل

بيانهـــا  دينـــار (6,188,768,281)مبلـــز م 30/11/2017بلغـــف قيمـــة االلتزامـــات حتـــى 

 -يلي: كما 

 املبلز دينار البيــــــــــــان

  4,754,974,714 شركة الربيقة لتسويق النفط 
 182,477,923 شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز 

 170,179,776 املؤسسة الوطنية للنفط 
  1,081,135,868 التزامات أخرى 
 6,188,768,281 اإلمجالــــــــــــــــــي

 

واملالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة التزامات الشـركة  ـاه الشـركات املـزودة     

دينـار  ( 5,107,632,414)هلا بالوقود والغاز الطبيعي مرتفعة، حيث بلغـف مـا قيمتـه    

عــدم جديــة الشــركة يف متابعــة هــذه االلتزامــات       نتيجــةوهــذا املبلــز يف تزايــد   

يلـي:  والعمل على تسويتها، وقد اتضح أن آخر مصادقة هلذه الديون كانـف كمـا   

- 

م، وجـــاري العمـــل  31/12/2012شـــركة الربيقـــة لتســـويق الـــنفط كانـــف يف   -

مــع م( 2017إس م 2013)علــى املطابقــة واملصــادقة النهائيــة عــن الســنوات مــن     

 الربيقة لتسويق النفط. فريق العمل بشركة
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س االنتهـاء   وقـد  م، 31/12/2011شركة سرت إلنتـاج الـنفط والغـاز كانـف يف      -

 قـد س إحالـة  وم 30/04/2017 من أعمال املطابقة علـى الـديون املسـتحقة حتـى    

كما أنه ي تـرد فـواتري شـركة    ، ملضر املصادقة إس شركة سرت لالعتماد

وس  ،م 2017سـنة  مـن  ع النفط والغاز عـن النصـف الثـاني    سرت إلنتاج وتصني

 احتساب قيمة الديون املستحقة حسب االستالمات الفعلية حملطات اإلنتاج.

كانـف آخـر مصـادقة علـى الـديون املسـتحقة للمؤسسـة الوطنيـة للـنفط          وقد  -

م 2016وم 2015 ســــنظري العمـــل علــــى املطابقـــة عـــن    م، وجـــا  31/10/2014 يف

كما أنه ي يتم إحالة فواتري النصـف الثـاني   ، م 2017ن سنة والنصف األول م

ــن  ــنة مـ ــركة      م، 2017سـ ــة للشـ ــات التابعـ ــتالم احملطـ ــق اسـ ــابها وفـ وس احتسـ

 العامة للكهرباء.

 -التجاري: الفاقد 

الفاقــد التجــاري  الشــركة يف معاجلــة الـذتها إدارة بـالرغم مــن اإلجــراءات الــظ  

متثلــف  وقــد ،تذبــذب بــني ارتفــاع والفــاض  د أن هــذا الفاقــد يف  ، جنــواحلــد منــه 

 -التالي:  اإلجراءات يف

 متابعة كامل القراءات جلميع احلسابات خالل الفرتة. -

العـدادات خـارج املنـازل     وتركيـب التوصيالت غـري الشـرعية وتسـويتها     متابعة -

 للحد منها.

 اخلروقـات  لتسـوية يـة لتـوفري العـدادات املطلوبـة     بذل اجلهود مـع اجلهـات املعن   -

 العدادات العاطلة. وتبديلوالتوصيالت غري الشرعية 

 -ونسبته: اجلدول التالي إمجالي كمية الفاقد التجاري  -

 م 2017 م 2016 م 2015 م 2014 السنـــــــة
 13,434,187 13,950,122 13,399,052 14,102,870 إمجالي كمية الفاقد

 % 50.5 % 53 % 52 % 56 يالفاقد التجارنسبة 
 

 اجلباية

ــالي يــبني قيمــة اإلصــدارات  اجلــ الــظ متــف واحملصــل منهــا باملقارنــة مــع      دول الت

ــتخدمي إدارة اجل    ــروفة ملسـ ــة املصـ ــوافز اجلبايـ ــة حـ ــة   قيمـ ــاآلتي )القيمـ ــة كـ بايـ

 -(: بالدينار
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 احلوافز املصروفة اإليرادات إمجالي اإلصدارات السنة
نسبة اإليرادات 

 لإلصدارات

2014 451,902,609 214,920,186 12,826,680 48 % 

2015 454,858,584 179,531,788 16,166,377 39 % 

2016 512,774,365 311,425,446 18,886,286 61 % 

2017 516,236,543 201,670,116 17,993,296 39 % 

  

 -: ما يليالحظ من اجلدول السابق ون

حيـث بلـز إمجـالي     ؛مـن ناحيـة اجلبايـة    سـنة أفضـل  م 2016تعترب السنة املاليـة   -

 .مجالي اإلصداراتمن إ % 61دينار وبنسبة ( 311,425,446)اإليرادات  و 

 (17,993,296) ـــو م 2017فز املصـــروفة عـــن ســـنة بلـــز إمجـــالي قيمـــة احلـــوا -

ــار ــتقري %( 9)وهــي متثــل نســبة    ،دين خــالل ي إيــرادات اجلبايــة  إمجــالمــن ا ب 

 .الفرتة نفس

ــل أعمــال    ســي - ــى تفعي حيــث بلغــف نســبة التحصــيل     ؛اجلبايــةتوجب العمــل عل

مــــن إمجــــالي قيمــــة  %( 39) ــــو م 2017 ســــنة( خــــالل مقاصــــة ـنقــــدي       )

   %(. 61) بنسبةم 2016 خالل سنةيف حني كانف  ،اإلصدارات

 -بالشركة:  )التعريفة(روق التكلفة فو

 ،اجلدول التالــــي يوضح قيمة الدعم احملسوب مـن الشـركة وفقــا إلنتـاج الطاقـة     

والفـرق املطالـب    ،باملقارنة مع مـا س تسـييله للشـركة مـن دعـم مـن وزارة املاليـة       

 -كاآلتي: به من الشركة 

 السنــــــة
قيمة الدعم احملسوب 

من الشركة العامة 

 للكهرباء

قيمة خمص  

الدعم املعتمد من 

 ميزانية الدولة

ما س تسييله 

 فعليا

الفرق بني القيمة 

احملسوبة من الشركة 

 يل فعليـاواملس

2009 890,810,985 500,000,000 493,008,228 397,802,757 - 

2010 682,000,000 400,000,000 400,000,000 282,000,000 - 

2011 860,000,000 400,000,000 330,772,840 529,227,160 - 

2012 1,110,000,000 1,087,000,000 1,119,674,890 9,674,890 

2013 1,523,000,000 1,000,000,000 900,000,000 623,000,000 - 

2014 2,256,000,000 800,000,000 800,000,000 1,456,000,000 - 

2015 1,380,000,000 800,000,000 852,900,000 527,100,000 - 

2016 1,471,711,043 780,000,000 780,000,000 691,711,043 - 

2017 1,411,562,981 780,000,000 780,000,000 631,562,981- 
 - 5,128,729,051 6,456,355,958 6,547,000,000 11,585,085,009 اإلمجالـــي

 

 -: ما يلي ونستخل  من اجلدول السابق

التكلفــة احملسـوبة مـن طــرف الشـركة واحململـة بــدفاترها      تبلـز قيمـة فـروق    -

قيمـة الفـرق بـني    دينار، يف حـني يبلـز   ( 5,128,729,051)على وزارة املالية  و 
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مــا س اعتمــاده كمخصصــات دعــم معتمــدة للشــركة مبيزانيــة الدولــة وبــني  

دينـــار، أي أن وزارة املاليـــة قـــد ال تعلـــم  (90,644,042) مـــا س تســـييله هلـــا  ـــو

وإمنـا لـديها علـم فقـط      ،بالقيمة احململة عليها من طـرف الشـركة بـدفاترها   

 .ملعتمدة واملبالز املسيلة للشركةباملخصصات ا

لســنة ( 308)، قــرار املـدير التنفيـذي للشــركة رقـم    م 29/5/2016صـدر بتـاري     -

ــا   بشـــأن م، 2016 ــد مهامهـ ــكيل جلنـــة وحتديـ ــادة تشـ ــرار   ؛إعـ حيـــث تضـــمن القـ

ــة لتســوية فــرق     ــة فرعي ــتم    التعريفــة،تشــكيل جلن ــى تارخيــه ي ي ــاء إوحت نه

 .أعمال التسوية

ية مــع وزارة املاليــة التســوإمتــام إجــراءات ضــرورة علــى الــديوان  وهنــا يؤكــد  -

 .الالزمة حفاظـا على حقوق الشركة وإجراء املصادقات

 -الشركة: مصروفات 

مــا قيمتــه م 2017ف املبــالز احملالــة مــن وزارة املاليــة اس الشــركة خــالل العــام  بلغــ

 ،  ـو البـاب الثـاني(  ـ   )البـاب األول ها مصـروفات  إمجـالي  دينار وبلز 1,197,100,000

دينــار تتمثــل يف اآلتـــــي باملقارنــة مــع امليزانيــة التقديريــة املعــدة    ( 1,381,273,781)

 -للشركة: واملعتمدة من اجلمعية العمومية 

 البيـــــــــــــان
املصروفات 

 التقديرية
 املصروفـــات الفعلية

مبالز مسيلة من 

 وزارة املالية

 - 867,939,227 1,074,000,000 الباب األول
 - 513,334,554 844,960,000 الباب الثاني

 417,100,000 - - الباب الثالث )التحول(
 780,000,000 - - دعم(الالباب الرابع )

 1,197,100,000 1,381,273,781 1,918,960,000 اإلمجالـــــــي
 

، وذلـك فيمـا   م 31/12/2017مع مالحظة أنه ي يتم إفادتنا باملبـالز املصـروفة حتـى    

 خي  حساب التحول.

 املتجددةاجلهاز التنفيذي للطاقات 
م 2007لســنة ( 426) ر اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم  س إنشــاء اجلهــاز مبوجــب قــرا  

ــاري   ــتقلة      ،م 30/05/2007بتـ ــة املسـ ــة املاليـ ــة والذمـ ــية االعتباريـ ــع بالشخصـ يتمتـ

ويتبع اللجنـة الشـعبية العامـة للكهربـاء وامليـاه والغـاز )سـابقا( بهـدف دعـم ونشـر           

ــات  ــة،املتجــددة الطاق ــد الــذي يهــتم برســم سياســات        والبديل ويعــد اجلهــاز الوحي

هــذا القطــاع أن هنــاك بعــض املشــاكل الــظ تواجــه   ليبيــا، إالالطاقــات املتجــددة يف 

 - :التالي منهنذكر التمويل وفرص االستثمار  وذلك من حيث

نقـــل تبعيـــة م 2011لســـنة ( 15)مبوجـــب قـــرار املـــؤمتر الـــوطين العـــام رقـــم  س  -

اجلهاز إس وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة، إال أنـه س إلغـاء الـوزارة مبوجـب     
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الصــــــادر بتــــــاري  م 2015لســــــنة ( 64)قــــــرار املــــــؤمتر الــــــوطين العــــــام رقــــــم  

 بشأن إعادة تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطين.م 01/12/2015

جــة نتي ؛توقــف أعمــال اجلهــاز وعــدم قدرتــه علــى حتقيــق الغــرض مــن إنشــائه  -

مــن ذلــك عــدم وجــود ميزانيــة تكفــي     الــبالد،الوضــع السياســي الــذي متــر بــه    

واكتفائـه مبصـروفات البـاب األول     ،لنشاطه واألغراض الـظ أنشـئ مـن أجلـها    

 والثاني.

 .والبديلةعدم وجود صندوق لتمويل مشروعات الطاقات املتجددة   -

اليـــة عـــدم وجـــود ضـــمانات موذلـــك ل املســـتثمرين،قطـــاع الطاقـــة مغلـــق أمـــام   -

 .الطاقةلكفالة املدفوعات املتفق عليها عند شراء 

بـالرغم مـن    املتجـددة، ة علـى مشـروعات الطاقـات    يعدم وجود امتيـازات ضـريب   -

  وجود إعفاء مجركي على أصول ومعدات الطاقات املتجددة.

 -اآلتي: ومن خالل متابعة الديوان للجهاز لوحظ  -

س نقــل تبعيــة    ،م 2011لســنة   (15)مبوجــب قــرار املــؤمتر الــوطين العــام رقــم       -

ــات املتجــددة، و    ــاء والطاق ــل     اجلهــاز إس وزارة الكهرب ــوزارة مــن قب ــاء ال ــد إلغ بع

مجلـس  لاجلهـاز ل  انتقلـف تبعيـة  رئيس جملـس وزراء حكومـة اإلنقـاذ الـوطين     

 رئيس جملس إدارة اجلهاز. ةفادإوذلك وفق  ،الرئاسي مباشرـة

ــ ا، وذلــكمســتخدم ( 54)يبلــز عــدد العــاملني باجلهــاز    - للمــالك الــوظيفي   اوفـق

   م. 2017 سنةجديدة خالل  تعييناتاملعتمد، وي يتم أي 

والبالغــة  ـــو  م 2017 ســنة املخصصـــات املســيلة للجهــاز خـــالل   ب بيــان التــالي   -

 -: دينار( 1,354,131)

 القيمة املسيلة عدد احلواالت الواردة التفويضات البيان

 1,020,801 10 1,350,000 األولالباب 
 333,330 4 1,000,000 الباب الثاني
 1,354,131 14 2,350,000 اإلمجالي

 

ــة      - ــنة املاليــ ــن الســ ــاز عــ ــة للجهــ ــروفات الفعليــ ــيد املصــ ــز رصــ ــو م 2017بلــ  ــ

  -كاآلتي: موزعة  دينار (1,405,048)

 القيمة  البيان

 1,070,793  األولالباب 
 334,255 الباب الثاني 
 1,405,048 اإلمجالي 

 

لظـــروف بســـبب ا 1/2009عقـــد  بدرنـــةمشـــروع مزرعـــة الريـــان  تنفيـــذتوقـــف  -

وقـد س   ـا،تقريب ـ مليـون دينـار   ( 180)حيـث بلغـف قيمـة العقـد      ؛األمنية باملدينـة 
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 (27)مــن املعــدات بقــدرة   وتوريــد جــزء ،نقــل مقــر املشــروع إس مدينــة مســالته 

ــاوات ــاء اخلمــس  ميغ ــك يفإس مين ــاير    ، وذل ــد م 2016منتصــف شــهر ين س ، وق

 أي تقدم باملشروع.   إحرازي يتم  علم ا بأنه ،بعد أخذ املوافقات الالزمة ذلك

نوردهـا   متوقـف،  أو العمـل بهـا   ،لدى اجلهاز بعض املشاريع حتف إجراء التعاقد -

  -التالي:  بالبيان

 قيمة العقد الشركة املنفذة املشروع

القيمة 

 املنفذة

 مالحظات

مشروع توريد قطع غيار 

ملنظومات اخلاليا الشمسية 

 املفصولة عن الشبكة 

الشركة اهلندسية 

لألعمال 

 ةميكانيكيالكهرو

415,000 
 دينار

 

حتف إجراء 

 التعاقد

مشروع توريد منظومات خاليا 

 مشسية مربوطة بالشبكة 

شركة الوادي 

 لالتصاالت

2,150,000 

 دينار

 

حتف إجراء 

 التعاقد

مشروع تقديم دراسات وخدمات 

كراسات  وإعداداستشارية 

الشروط ملشروعات اخلاليا 

  غات( –سبها  – )هونالشمسية 

 األملانيةشركة فشنر 
285,000 

 يورو

85,657  
 يورو

 متوقف

مشروع توريد منظومات مشسية 

 لتسخني املياه 

شركة الطاقة 

 التونسية

774,021 
 دينار

 

حتف إجراء 

 التعاقد

 

 القابضةالشركة الليبية للكهرباء 
تأسســف الشــركة الليبيــة للكهربــاء القابضــة مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء رقــم  

تتمتــع بالشخصــية االعتباريــة   ،م 15/05/2014الصــادر بتــاري   م 2014لســنة  (342)

ــة املســتقلة   ــة    هــيو ،والذمــة املالي ــة الليبي ــع وزارة  ،مملوكــة بالكامــل للدول وتتب

حيـث س نقـل ملكيـة الشــركات    ؛ ات املتجـددة ولضـع إلشـرافها   الطاقـ الكهربـاء و 

املـــذكورة بـــالقرار أو نســـبة مســـاهمة الشـــركة العامـــة للكهربـــاء إس الشـــركة  

 -يلي: وهي كما ونسبة مساهمة كل منها الليبية للكهرباء القابضة 

 نسبة املساهمة  الشركة 

 %100  الشركة العامة لألعمال الكهربائية

 %51  املشروعات الكهربائيةشركة 

 %51  شركة خدمات الرت بينات الغازية )اجليك(

 %51  الشركة اهلندسية ألعمال الكهرباء وامليكانيكا

 %51  الشركة العربية لالستشارات اهلندسية )اسيسكو(

 %30  الشركة العاملية خلدمات الكهرباء )جيسكو(

 %100  الكهربائيةشركة النظم لإلنشاءات واالعمال 

 %51  شركة الصناعات الكهربائية )ايكو(

 %51  شركة االنشاءات الكهربائية

 %10  شركة الواحة الليبية للطاقة واملياه
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دينـار وقـد    مليـون  (10)س حتديد راس املال بالنظام االساسي للشركة مببلز  -

 (3)  ـو  راس املـال عنـد التأسـيس والبـالز قيمتـه      ثالثـة اعشـار  تبني عـدم دفـع   

لســنة  (23)مــن القــانون رقــم (252) باملخالفــة للمــادة رقــم مليــون دينــار وذلــك

) ب ان يكـون راس مـال الشـركة القابضـة كافيـا للوفـاء       والظ نصف  2010

بأغراضــها و ــب ان ال يقــل املــدفوع عنــد التأســيس عــن مليــون دينــار او ثالثــة  

 .ملال النقدي املكتتب فيه ايهما اكرب (اعشار راس ا

 نظم احلوكمة

 -اآلتي: لوحظ  للشركةومن خالل متابعة الديوان 

الشـــركة العامـــة للكهربـــاء عـــن نســـبة مســـاهمتها لصـــاا الشـــركة  تنازلـــف  -

ــه القابضــة  ي متتثــل شــركة الــنظم لــذلك حبجــة انهــا غــري مملوكــة      إال أن

 .مستقلةللشركة العامة للكهرباء بل هي شركة عامة 

السـنوية حيـف س اعـداد حسـابات      قوائمهـا املاليـة  تأخر ادارة الشركة يف اعـداد   -

 م.2015الشركة عن سنة 

ال تعــرب قــوائم الشــركة املاليــة عــن املركــز املــالي ونتــائج االعمــال للشــركات   -

بشـأن النشـاط    2010لسـنة   (23) مـن القـانون رقـم    (254)للمـادة  القابضة وفقـا 

متثـل املركـز   ، حيـث أنهـا   من النظام االساسـي للشـركة    (45) واملادةالتجاري 

فيه قيمة مسـاهمة الشـركة العامـة للكهربـاء يف      فالرئيسي للشركة وادرج

ــاا   ــا لصــ ــازل عنهــ ــركات املتنــ ــركة الشــ ــول    الشــ ــب االصــ ــة يف جانــ القابضــ

 كاستثمارات ويف جانب اخلصوم مساهمة الدولة يف استثمارات الشركة .

صـدر قـرار جملـس الـوزراء     تعترب الشركة حاليـا دون مجعيـة عموميـة حيـث      -

ــة    م2014لســــنة ( 396) رقــــم بتشــــكيل اجلمعيــــة العموميــــة للشــــركة الليبيــ

لعـدم وجـود وزارة كهربــاء    ونظــرا للكهربـاء القابضـة برئاســة وزيـر الكهربـاء،    

 يف احلكومة احلالية.

يــة العموميــة بتــاري  إدارة الشــركة املكلــف مــن قبــل اجلمع اســتمرار جملــس  -

مـن  ( 30)لـن  املـادة    باملخالفـة  ؛الشركة حتى تارخيـه يف إدارة م 01/07/2014

واحــدة  شــركة والــظ حــددت مــدة اجمللــس بســنة   املعتمــد لل األساســيالنظــام 

 فقط.

يــدفع  ،دينــار( 10,000,000)حــدد النظــام األساســي للشــركة رأس املــال مببلــز  -

 (3,000,000) مبـا يعـادل   ، أيعشار القيمـة منها عند التأسيس ما قيمته ثالثة أ

باملخالفــة لــن  املــادة  ؛القيمــة ســدادعــدم  ـ    وحتــى تارخيــهـ دينــار، وقــد تــبني    

املـادة  كـذا  و ،بشأن النشاط التجـاري م 2010لسنة ( 23)من القانون رقم ( 252)

 للشركة.املعتمد  األساسيالسابعة من النظام 
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ــة ي   جملـــس - ــا التنفيذيـ ــاإدارة الشـــركة وإدارتهـ ــن حتـــى اآلن  يتمكنـ ــل مـ نقـ

ــل      ــيس والــــظ متثــ ــرار التأســ ــواردة يف قــ ــهم بعــــض الشــــركات الــ ــة أســ ملكيــ

صــدور  اســتثمارات الشــركة العامــة للكهربــاء بهــا إس ملكيتهــا، وذلــك بســبب   

ــاد  م 2016لســـنة  (9) قـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم  بشـــأن اإليقـــاف املؤقـــف النعقـ

ــات ا ــة للشــركات اجلمعي ــالوذلــك  ،لعمومي ــات   مــن رغم ب ــد مــن املخاطب العدي

 .باخلصوصاجمللس الرئاسي  وأعضاءلرئيس 

باملخالفــة لــن    ؛م 31/12/2015قيــام الشــركة بإعــداد امليزانيــة العموميــة يف     -

نـ  املـادة رقـم     ، وكـذا مـن النظـام األساسـي املعتمـد للشـركة     ( 45)املادة رقم 

حيــث ي  ؛بشــأن النشــاط التجــاري م 2010لســنة ( 23) مــن القــانون رقــم  (254)

ــركات التاب    ــركة والشـ ــة للشـ ــة جممعـ ــد كميزانيـ ــا تعـ ــة هلـ ــذي   ،عـ ــر الـ األمـ

ــي ــا      ســ ــال ميزانياتهــ ــرعة إقفــ ــى ســ ــة علــ ــركات التابعــ ــث الشــ ــه حــ توجب معــ

 .العمومية اجملمعة للشركة القابضةـا إلعداد امليزانية متهيد  ؛العمومية

م شـركة الـنظم لإلنشـاءات واألعمـال     يتم معاجلة إجـراء نقـل ملكيـة أسـه     ي -

ــازل ألســهم         ــوحظ عــدم وجــود تن ــث ل ــة إس الشــركة القابضــة، حي الكهربائي

سـهم  ألالكهربـاء   ملكيـة شـركة   باعتبار عدم ،شركة النظم لصاا الشركة

كانـف تتبـع وزارة    حيث أنها شركة ذات ذمـة ماليـة مسـتقلة    ؛شركة النظم

جــراءات الالزمــة بشــأن تســوية ذلــك   توجب الــاذ اإلســممــا ي ،االكهربــاء ســابقـ 

الشــركة الليبيــة للكهربــاء  بتأســيس م 2014لســنة ( 342)للقــرار رقــم   اتنفيــذ 

 .القابضة

قيـــام الشـــركة بإعـــداد جمموعـــة اللـــوائح املاليـــة واإلداريـــة مبـــا فيهـــا جـــدول   -

مرتبات والئحة عالوة سفر ومبيف خاصة بالشـركة واعتمادهـا مـن جملـس     

 .ادها من اجلمعية العمومية للشركةأن يتم اعتماإلدارة والعمل بها قبل 

بنســبة ي تقــم إدارة الشــركة بتعــيني ممــثلني هلــا يف الشــركات التابعــة هلــا      -

ــال  ــادة    ،مســاهمتها يف رأس امل ( 23)مــن القــانون رقــم   ( 253)باملخالفــة لــن  امل

 .  بشأن النشاط التجاريم 2010لسنة 

: اآلتـي شـركة، متثـل ذلـك يف    طبق بالضعف وقصور نظام الرقابة الداخلية امل -

-  

      نقـ  العــاملني بــاإلدارة املاليـة، حيــث يســري العمـل مبوظــف واحــد ومــدير

صـات بغـرض إحكـام الرقابـة     توزيع املهام واالختصا مما حيول دوناإلدارة، 

 .الداخلية

  ــة مثــل      اتالتوقيعــ ءاســتيفاعــدم ــى بعــض املســتندات املالي الصــرف  أذنعل

 .وسند القيد

 مع تـرك صـفحات فارغـة    ،اليومية العامة يف نهاية املدة عدم ترصيد دفرت، 

 .واستخدام حرب التصحيح يف بعض املواضع
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  دهـا بكشـف حسـاب املصـرف     ولور اإثبات بعض املصاريف املصرفية وفـقيتم

 .املصرفمن دون احلصول على إشعار خصم 

 عدم قيام مكتب املراجعة الداخلية مبراجعة بعض قيود اليومية. 

  لمرتب لغرض احتساب الضريبة عليهابعض املكافآت ل إضافةعدم. 

 ام باجلرد املفاجئ خلزينة الشركةعدم القي. 

   -اآلتي: من خالل االطالع على الالئحة املالية للشركة لوحظ 

غـري الصـاحلة أو   الثابتـة   األصـول علـى حـق التصـرف يف    ( 30)نصف املادة رقـم   -

باملخالفـة   ؛قف للقيمـة اخلردة من قبل جملس إدارة الشـركة دون حتديـد سـ   

والـــظ نصـــف علـــى   ،م 2010لســـنة  (23)مـــن القـــانون رقـــم  ( 172)لـــن  املـــادة 

فيمـا  علـى اجلمعيـة العموميـة غـري العاديـة للموافقـة بالتصـرف         عرض األمر

 . اوز نصف قيمة أصول الشركة

لـس إدارة الشـركة، يف حـني كـان     جملحق إعدام الـدين  ( 35)ادة رقم أعطف امل -

 .اجلمعية العمومية للشركة قبل ذلكيتوجب اشرتاط أخذ موافقة 

تعتمــد الشــركة يف تغطيــة مصــروفاتها علــى املبــالز احملصــلة مــن الشــركات   -

التابعة هلا كنسبة يف قيمة األربان، وخالل السـنة املاليـة موضـوع التقريـر ي     

ــالز كت    ــة مبـ ــيل أيـ ــتم حتصـ ــان يـ ــات أربـ ــة   وزيعـ ــركات التابعـ ــن الشـ ــد  ،مـ وقـ

للشـركات   األربـان حتصلف الشركة على سـلف تعتـرب كجـزء مـن توزيعـات      

 :التابعة التالية

 املبلز بالدينار الشركة 

 250,000 شركة الصناعات الكهربائية
 100,000 شركة أجليك للطاقة

 

بلــز رصــيد املصــروفات الظــاهر مبيــزان املراجعــة يف نهايــة املــدة مبلــز وقــدره       -

 -املقدر: يتمثل بيانه يف اآلتي باملقارنة مع  دينار( 723,028)

 قيمة املصروف الفعلي املصروف بامليزانية التقديرية قيمة نوع املصروف
 549,369  1,152,188  املرتبات وما يف حكمها
 172,333  391,200  املصروفات اخلدمية

 1,326  4,500  نفقات مالية )عمولة مصرف(
 

مـن   اتقريب ـ  %( 76)واملالحظ أن قيمة املرتبات وما يف حكمهـا متثـل مـا نسـبته      -

املبالغــة يف احتســاب   الــذي يعكــس  مــراأل الفعليــة،إمجــالي قيمــة املصــروفات   

( 16)دينـار لعـدد   ( 1,152,188)  ـو حيث قدر هلا خالل السـنة   ؛األجر الشهري

 .بالشركة موظـفا

 مببلــزحلســاب الــدائنون  ارصــيد م 31/12/2017أظهــر ميــزان املراجعــة املعــد يف   -

والـــظ قـــد  ،بعـــض اجلهـــات بـــه أرصـــدةوقـــد لـــوحظ تنـــامي  دينـــار، (485,411)

 -مثل: لغرامات  يعرض تأخر دفعها الشركة
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 رصيد آخر املدة رصيد أول املدة اسم اجلهة

 132,286  67,052  مصلحة الضرائب
 150,900  75,911  صندوق الضمان االجتماعي

 12,006  6,039  التضامن
 

لدى الشركة حساب مصريف واحد طرف مصرف الصحاري فـرع بـن عاشـور     -

ــم  ــو  (،84-208596)رقـ ــروفات  وهـ ــاص باملصـ ــرادات،خـ ــن    واإليـ ــان مـ ــث كـ حيـ

ا وذلـك إحكام ـ   ،لإليـرادات  واآلخـر للمصروفات  ااملفرتض فتح حسابني أحدهم

م 31/12/2017وقـــد بلـــز رصـــيده باملصـــرف بتـــاري   عليهـــا، للرقابـــة الداخليـــة 

 دينـار،  (46,522) مببلـز يف حني كان الرصيد الـدفرتي   ،دينار (374,278) مبلز

 ،وميثــــل الفــــرق صــــكوك معلقــــة خصــــمف بالــــدفاتر وي لصــــم باملصــــرف  

 -منها: توجب متابعتها وتسويتها والظ سي

 تاري  حترير الصك املستند املبلز رقم الصك

 09/12/2015 مصرف الوحدة بنغازي 1,500 215679

 07/06/2016 مصرف اجلمهورية املقريف 3,119 215832

 03/07/2016 مصرف اجلمهورية جامعة طرابلس 2,972 215860

 14/12/2016 باب املدينة الصحاريمصرف  2,250 274930

 14/12/2016 قوز زناتة الصحاريمصرف  8,641 274931

 14/12/2016 التجاري الرئيسياملصرف  6,783 274941
 

ــا     - ــاص بهـ ــر خـ ــركة مقـ ــدى الشـ ــيس لـ ــا س  ،لـ ــتئجاروإمنـ ــة   اسـ ــار مبنطقـ عقـ

، باإلضــافة ســنويـا ردينــا (84,000)النــوفليني الســتغالله كمبنــى إداري مببلــز 

 .شهرياـ دينار  (2,800)ئيس جملس اإلدارة مببلز لرسكن  استئجارإس 

  -: اخلالصة

لنشــاطها بالصــورة املطلوبــة   الليبيــة للكهربــاء القابضــة  عــدم ممارســة الشــركة 

 ؛لتحقيق الغـرض مـن إنشـائها بعـد مـرور أكثـر مـن ثـالث سـنوات منـذ تأسيسـها           

ــر  ــة نظـ ــروف الراهنـ ــار ، ا للظـ ــاء مبصـ ــد س االكتفـ ــيرييهيف وقـ ــها   تسـ فقـــط جلـ

إجــراء  والــاذالــذي نــرى معــه إعــادة النظــر يف وضــعية الشــركة  األمــر ،مرتبــات

 .طريق جملس الوزراء بشأنها عن

 الشركة العامة لألعمال الكهربائية : 
( 9,299,301)  ــو بلغــف م 2011تكبــدت الشــركة خســارة خــالل العــام املــالي       -

مـن األربـان    %(50)و مـن رأس مـال الشـركة   %( 80)دينار وهى متثـل تقريبــا   

املرحلـة يف حــني كانــف نتيجــة نســبة العائــد علــى األصــول املســتثمرة يف ســنة  

   ،%(8) م2010

،إال أنـه مـن خـالل االطـالع علـى       م2011ي تعد الشركة قوائم مالي بعد العام  -

مجيعهــا خســائر  م 2010بالشــركة فــأن الســنوات التاليــة لســنة     حجــم العمــل 
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وغيـاب  ضعف جملس إدارة الشـركة يف القيـام بواجباتـه    االمر الذي يشري اس 

 .دور اجلمعية العمومية  اهها

ــدم انتظـــام جملـــس اإلد   - ــات دوريـــة باملخالفـــة للنظـــام    عقـــد ارة يف عـ اجتماعـ

واجتمـاع   2015اجتماعـات خـالل سـنة     (3)األساسي، حيث عقد جملـس اإلدارة  

   م، 2017واجتماعان خالل سنة م 2016واحد خالل سنة 

بشـأن تعـيني عضـو مبجلـس إدارة بـدل األعضـاء       غياب دور اجلمعية العمومية  -

 وذلـك بشـأن     أعضـاء جلنـة املراقبـة   املقاطعني او املتغيبني وكذلك فيما خي

 عدم استدعاء االحتياطيني.

خطــة اســرتاتيجية وتشــغيلية ســنوية لغــرض    بإعــدادي يتــبني قيــام اجمللــس   -

 التطوير والتحسني .

ــام       - ــس اإلدارة قي ــبني مــن خــالل ملاضــر اجتماعــات جمل ــة إي يت دارة املراجع

لشـــركة علـــى عـــن ســـري نشـــاط ا او هيئـــة املراقبـــة بعـــرض تقـــارير الداخليـــة

طلـب مـن هـذه اجلهـات تقـديم تقـارير عـن        الاجمللس وي يتبني قيـام اجمللـس ب  

 سري نشاطها الشركة لعرضها على جملس اإلدارة.

 لشركة.اي يتبني وجود الئحة خاصة تنظم اجتماعات جملس إدارة  -

ي يتــبني قيــام جملــس اإلدارة حبــث اإلدارة املاليــة بأعــداد حســابات الشــركة      -

 م.2017حتى  2012السنوات من  املتأخرة عن

ربطهــا دون مكافــآت شــهرية  أعضــاء جملــس اإلدارة وجلنــة املراقبــة   يتقاضــى  -

 .أو مبعدالت االداء واالنتاجيةاالجتماعات ب

  شركة النظم لإلنشاءات واألعمال الكهربائية:

مـن القـانون   ( 258) ي يتم إعـادة تشـكيل اجلمعيـة العموميـة وفقــا لـن  املـادة        -

ــادة  م2010لســنة  (23)رقــم  الــظ تــن  علــى ان    مــن النظــام األساســي   (12)وامل

ال يقـل عـدد أعضـائها عـن سـبعة مبـن فـيهم         يكون للشـركة مجعيـة عموميـة   

 أن العــدد احلــالي للجمعيــة العموميــة ثالثــة أشــخاص فقــط    ث، حيــالــرئيس

 .ينرئيس وعضو

 ال توجد الئحة خاصة تنظم اجتماعات جملس اإلدارة للشركة. -

اس  2010مـن   ام املقارنة ملعدل العائد علـى االسـتثمار للسـنوات املاليـة    من االرق -

ــو اخــذ م 2010ميالديــة ، يالحــظ الفــاض معــدل العائــد عــن ســنة       2016  تل

النشـــاط خســـائر منهـــا  ةوفـــى بعـــض الســـنوات كانـــف نتيجـــ، كســـنة اســـاس

ــة األوس  2016 ، 2013 الســــنتني ــع ذلــــك بالدرجــ ــة ، ويرجــ ــة إس  ميالديــ حالــ

عـدم   ومـا صـاحبها مـن    الظ تعمل بها الشركة من اوضاع امنية سـيئة البيئية 
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مبقراتهـــا عـــدم القـــدرة علـــى محايـــة أصـــول الشـــركة   اسى ا اداســـتقرار ممـــ

 قف أغلب املشاريع املتعاقد عليها.توو

 شركة املشروعات الكهربائية :
ليبيـة  م 1975لسـنة   (94)شركة مشرتكة ليبية انشئف مبوجب القانون رقـم   -

 تعترب شركة مقاوالت لتنفيذ مشاريع الكهرباء .بوسنية 

فـأن الشـركة تكبـدت    املتعاقـد عليهـا    نظرـا للظـروف األمنيـة وتوقـف املشـاريع     -

لــف  أ (756) اربــان بنحــو  فحققــم 2012وســنة  م2010الســنوات خســائر خــالل  

ــار ، ــد  دين اعــداد قوائمهــا  وتوقفــف عــن   مــن أمجــالي االصــول   %1 مبعــدل عائ

 املالية عن السنوات الالحقة.  

ي تتجـــاوز  والـــظعقـــد اجتماعـــات جمللـــس إدارة الشـــركة  يف نتظـــاماالعـــدم  -

 ميالدية ثالث اجتماعات سنويا. 2017 -2016 – 2015خالل السنوات 

ــة يف    - ــة العموميـ ــاعس اجلمعيـ ــي    تقـ ــام االساسـ ــيس والنظـ ــد التأسـ ــديل عقـ تعـ

 .  ميالدية 2010 لسنة( 23) للشركة وفقـا للقانون رقم

 شركة اإلنشاءات الكهربائية
شــركة مشــرتكة بــني دولــة ليبيــا ودولــة اهلنــد متمثلــة يف أمــني الكهربــاء           -

ــارات        ــركة بهـ ــى شـ ــرف علـ ــة واملشـ ــناعات الثقيلـ ــر الصـ ــابقـا ووزيـ ــة اهلسـ نديـ

رأس  دّدحســو اهلنــد لدولــة%( 49) يبيــالل %(51)ومقامســه حصــ  رأس املــال  

دينــار  الــف (500)مــن رأس املــال  لــييب املســدد مليــون دينــار (2)مــال الشــركة 

 .لييب

 وذلـك  املسـتثمرة  تدني نسبة العائد على رأس املال باملقارنة مع حجم االصـول  -

دت بــتكو %(2) نســبته حيــث ي تتجــاوز م2014إس م 2010خــالل الســنوات مــن  

ــنة   ــالل ســ ــائر خــ ــركة خســ ــنة     2011الشــ ــان يف ســ ــد كــ ــدل عائــ ــى معــ واعلــ

 .م2015، واخر قوائم مالية معدة للسنة املالية  %4ة بنسبة ميالدي2015

عــدم انتظــام اجتماعــات جملــس اإلدارة خــالل الســنوات املاضــية حيــث كانــف     -

ــي:   ــا يلـــ ــد،  م 2015)كمـــ ــاع واحـــ ــد،  م 2016اجتمـــ ــاع واحـــ ــالث م 2017اجتمـــ ثـــ

 .(اجتماعات
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 قطاع االسكان واملرافق الفصل التاسع عشر: 

 وزارة االسكان واملرافق 
 2017أهم املالحظات العامة على وزارة اإلسكان واملرافق 

ــي متكامــل        - ــامج عمل قصــور وزارة اإلســكان واملرافــق يف وضــع أي خطــة او برن

املشــاريع املتوقفــة وا ــاد احللــول للبــدء يف تنفيــذها مــن خــالل وضــع   حللحــة 

معيــار يــتم مبوجبــه حتديــد األولويــات للصــرف علــى املشــاريع ذات األهميــة         

ــوفر فيهــا ظــروف       النســبية  خاصــة املشــاريع الــظ نســب اجنازهــا مرتفعــة وتت

مثلي لالستئناف لالستفادة منها للغرض الذي ابرمف عقـوده ألجلـه ولـتاليف    

 املزيد من رفع القضايا ضد الوزارة  

عــدم وجــود آليــة عمــل واضــحة حتــدد االختصاصــات واملســؤوليات واملهــام بــني     -

ات املتعلقـــة باإلصــحان البيئـــي )نقـــل  وزارة احلكــم احمللـــى والــوزارة باملشـــروع  

و ميــع القمامــة( االمــر الــذي أتــر ســلباـ  علــى هــذه املشــروعات خاصــة فيمــا        

يتعلــق بالـــدفعات اخلتاميــة ملســـتحقات الشــركات رغـــم املكاتبــات واإلحـــاالت     

وحتـــى تارخيـــه الزالـــف  ( 2013)لـــبعض الكشـــوفات هلـــذه املشـــاريع منـــد ســـنة   

االمر الذي ادخـل الـوزارة بنزاعـات     ،ري هلاموجودة بالوزارة دون وجود حل جد

 قضائية قد ينجم عنها دفع تعويضات كبرية.  

قصور إدارة املتابعة بالوزارة يف متابعـة املشـروعات عـن طريـق مسـؤولي قطـاع        -

اإلســكان واملرافــق بالبلــديات والوقــوف علــى ســري العمــل باملشــروعات املنفــذة         

ــة تقــارير دوريــة عنهــا ومبــا ميكــن مــن ا     لتأكــد مــن تنفيــذ الشــركات   وإحال

باملواصفات الفنية املتعاقد عليهـا وايضـا وتـذليل الصـعاب الـظ توجـه اسـتكمال        

ــذ هــذه املشــاريع   ــب املشــروعات        تنفي ــر أغل ــك توقــف وتعث ــب عــن كــل ذل وترت

املتعاقد عليها وعـدم تـوفر بيانـات تفصـيلية عـن حالـة املشـروع ونسـب االجنـاز          

 بلديــة (14) لعـــــدد مشــروع (400) كثــر مــناملاليــة والفنيــة واســباب التوقــف أل

 وعدم التقيد بالربنامج الزمين هلذه املشاريع .

ــوزارة بــإلزام مســؤولي قطــاع اإلســكان واملرافــق بضــرورة إحالــة          - عــدم قيــام ال

املوقـف التنفيــذي للمشــروعات املقامــة بشـكل دوري ومتــابعتهم يف ذلــك وعــدم   

 ر الستمارة املوازنة.  كمعيام( 2015)اعتماد املوقف التنفيذي لسنة 

عــدم قيـــام الـــوزارة بوضـــع أي برنـــامج وتصـــور ملعاجلـــة املطالبـــات املاليـــة مـــن   -

الشركات املنفذة والظ ي تتمكن من اسـتكمال أعماهلـا أو الـظ ي تـتمكن مـن      

املباشــرة يف تنفيــذ العقــود املوقعــة معهــا وفــق اللــوائح والقــوانني والــظ تضــمن     

ــاذ  ،حـــق الـــوزارة يف ذلـــك  ــذة   والـ ــة حيـــال املشـــروعات املنفـ اإلجـــراءات الالزمـ

 لتجنب دخول الوزارة بنزاعات قضائية قد ينجم عنها دفع تعويضات كبرية.  
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التــأخري الشــديد يف صــرف مســتحقات الشــركات املنفــذة لإلعمــال واجلــاهزة    -

ــة جــدا تصــل إس عــدة ســنوات كــان          ــدفع وفقــا للعقــد املــربم لفــرتات طويل لل

 عض املشاريع.السبب الرئيس يف توقف ب

ضعف الدراسات الفنية واملالية االولية للمشـاريع نـتج عنـه ظهـور اعمـال غـري        -

منظورة تستوجب اعداد مالحق اضافية للعقد وزيادة قيمته وترتـب عـن ذلـك    

توقـــف اغلـــب املشـــاريع نتيجـــة مطالبـــات الشـــركات باعتمـــاد كميـــات وبنـــود  

ضــاـ  زيــادة األســعار اضــافية ومطالبــات ماليــة مــن بعــض الشــركات املنفــذة واي 

   نتيجة تقلبات االسعار بسبب التباطؤ يف استكمال هذه العقود.

ي تقــم الــوزارة بالــاذ االجــراءات الكفيلــة باحملافظــة علــى مواقــع مشــاريعها       -

بعـد مغــادرة الشــركات ملواقــع العمــل بســبب الوضــع األمــين االمــر الــذي ترتــب  

 املشاريع. عليها سرقة ونهب املعدات واالليات والعبث بهذه

قيام الوزارة بالتعاقد مع شـركات قبـل التأكـد مـن امكانياتهـا الفنيـة واملاليـة         -

تدنى نسب االجنـاز وتعثـر التنفيـذ     إلجناز عقودها املسندة اليها ترتب عن ذلك

وي تقــم الــوزارة بالــاذ االجــراءات     طويلــة، وتوقــف اغلــب املشــاريع لســنوات    

   القانونية حياهلا وتطبيق اللوائح اخلاصة بالتعاقد ومبا يضمن حق الوزارة.

عــدم الــاذ اإلجــراءات الالزمــة والعاجلــة فيمــا يتعلــق مبشــروعات اإلصــحان       -

البيئــي وفقــا للــوائح والتشــريعات املعمــول بهــا باخلصــوص والتنســيق يف ذلــك    

   يئة ووزارة احلكم احمللي.مع اهليئة العامة للب

ــة   - ــامالت املاليـ ــعةاخلاملعـ ــاحبة   اضـ ــة املصـ ــدرها   للمراجعـ ــة وقـ ــة إمجاليـ بقيمـ

 -وكانف نتائج الفح  كما يلي:  (دينار 225,031)

 امجالي قيمة املعامالت عدد املعامالت االجراء املتخذ

 دينار 4,804 1 إلفراج

 دينار 220,226 3 عدم اإلفراج

 

م( 2013)لســنة  (24)مــن قــانون رقــم  ( 2) مبــا ورد بــن  املــادة  ي تلتــزم الــوزارة -

ة واملتعلقـــة املعـــامالت الـــظ بشـــأن تنظـــيم ديـــوان احملاســـب (19)املعـــدل لقـــانون 

ــا  م( 2015)لســـــنة  (23)لقـــــرار رقـــــم خضـــــعف  ســـــواء الـــــظ س األفـــــراج عليهـــ

مبالحظـــات أو عـــدم األفـــراج عليهـــا ممـــا ترتـــب عـــن ذلـــك عـــدم قيـــام الـــوزارة   

 املالحظات الظ وردت مبكاتباتنا السابقة منها اآلتي:  مبعاجلة 

العقــود املرفقــة باملعــامالت املاليــة والــظ س إبرامهــا مــن املــراقبني واملســؤولني        -

األســكان بــالفروع وال ميلكــون حــق التوقيــع علــى العقــود أو التخويــل القــانوني  

د الـــظ بإبرامهـــا ومـــن الواجـــب علـــى الـــوزارة وضـــع املعاجلـــة القانونيـــة للعقـــو 

بأشرة الشركات يف التنفيذ والعقود الظ الزالـف ي يباشـر العمـل بهـا وحصـر      

 كل منها على حدة.  
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ــبة      - ــتم مـــنح عـــالوة اســـتعجالية بنسـ لـــبعض الشـــركات اخلاصـــة   %(  15)يـ

املتعاقــد معهــا اســتناد للقــرار الصــادر مــن اللجنــة الشــعبية العامــة حتــف رقــم      

املشـــار إليـــه ال يســـري علـــى غـــري شـــركة  إال أن القـــرار م( 2007)لســـنة ( 241)

األشــغال العامــة، وبالتــالي  ــب علــى الــوزارة القيــام حبصــر الشــركات الــظ     

 استفادت من هذا القرار والعمل على اسرتجاعها.

ــتندي        - ــز املسـ ــر للتعزيـ ــات تفتقـ ــل املخلفـ ــل نقـ ــرف مقابـ ــوزارة يف صـ ــروع الـ شـ

ــاال      ــيلية وإيصــ ــر التفصــ ــجالت احلصــ ــاق ســ ــدم إرفــ ــة يف عــ ــل املتمثلــ ت النقــ

وامليزانية الشبكية وتوضيح كيفيـة احتسـاب الكميـات املدرجـة باملستخلصـات      

 وحتديد مواقع تنفيذ العمل.  

 اختالف يف األسعار من عقد ألخر ذات طابع واحد وبذات املكان والزمان.   -

قصــور الــوزارة وعــدم تزويــد الــديوان بنســخة مــن العقــود املوقعــة واملســجلة           -

مـن الئحـة العقـود     (85)افق مع ما نصف عليه املادة مبصلحة الضرائب مبا يتو

 اإلدارية.  

واخلــاص ( 419/11628)مراجعــة بــاقي الدفعــة األولــي ختــامي للتكليــف رقــم     -

بعقد هدم وإزالة املبـاني املشـيدة باملخالفـة بـاب بـن غشـري مقاولـة دار اجلفـارة         

صـدرت   للمقاوالت وخلصف النتائج إلي وجود تزوير باملصادقات الـديوان الـظ  

 بشأن اجلزء األول من الدفعة.

ــام الــوزارة باعتمــاد بيانــات بشــأن االعتمــادات احململــة بامليزانيــة دون بيــان          - قي

للديوان كافة االعتمادات الظ ال زالف قائمـة مبصـرف اجلمهوريـة الرئيسـي     

 (.دينار 5,610,796)اعتماد بقيمة إمجالية متبقية تقدر ( 20)وعددها 

وان للمعـامالت املاليـة لـوزارة اإلسـكان واملرافـق وطلـب       من خالل مراجعة الـدي  -

الــديوان إرفــاق إفــادة بعــدم الصــرف مــن ضــمن املســتندات لكــل معاملــة ماليــة    

حيــــث قامــــف الــــوزارة بإرفــــاق هــــذه اإلفــــادة بنــــاء علــــى املنظومــــة الرئيســــية  

 للمصروفات.  

ومـــن خـــالل مراجعـــة املنظومـــة الرئيســـية للمصـــروفات يتضـــح عـــدم ذكـــر     -

ركــة الصـرف باملســميات لكــل عقـد أو تكليــف أبرمتـه الــوزارة ممــا    تفاصـيل ح 

يصــعب مراجعتهــا ومطابقتهــا مــع التفويضــات الســنوية ممــا يرتتــب عــن ذلــك   

 الغموض يف تقديم االفادة املذكورة أعاله.  

ــري        - ــورة غـ ــديوان بصـ ــا إس الـ ــات وإحالتهـ ــديم البيانـ ــبط يف تقـ ــة والتخـ املماطلـ

ــة مـــن    ــة أو وزارة دقيقـــة وفـــق املكاتبـــات احملالـ وزارة التخطـــيط أو وزارة املاليـ

اإلســـكان واملرافـــق ممـــا أثـــر علـــى عمـــل الـــديوان والتحقـــق مـــن صـــحة املبـــالز  

 املفوض بها وما س تسيله وبيان املصروفات.  
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دينـــار س تعليتـــه حلســـاب العهـــد   3,514,454عـــدم إفصـــان الـــوزارة عـــن مبلـــز   -

ــه دون الــاذ اجــراءات حتويلــ     ــات واالحتفــاظ ب ــراد العــام   واالمان ة حلســاب االي

 باملخالفة للتشريعات املنظمة.  

قيــام الــوزارة بأنهــاء إجــراءات التســوية املاليــة ال عمــال العقــد اخلــاص بتوريــد      -

تتعلــــق مبواصـــــفات الشــــفط والتســــليك ودون إلـــــزام     (شــــاحنة  1348)عــــدد  

ــذه     الشــــركة ــدم عــــرض هــ ــد وعــ ــن العقــ ــة مــ ــدات املتبقيــ ــتكمال التوريــ باســ

   .واناالجراءات على الدي

 العقاري رواالستثما مصرف االدخار
 ألحكــــام طبقـــــام 1986 العقــــاري ســـنة  واالســــتثمار االدخـــار  مصــــرف تأســـس  -

 مكتتــب مــال ليبيــة بــرأس مســاهمة كشــركةم 1981 لســنة (2) رقــم القــانون

ــز   ــار 1,123,200,000فيــه مببل دينــار، هــذا وقــد    مليــون (100)نقــدـا  املــدفوع دين

 -أظهرت أعمال الفح  وجود مجلة من املالحظات نوردها يف االتي: 

 تأخر اجلمعية العمومية يف عقـد اجتماعاتهـا األمـر الـذي يعـد خمالفـة لـن         -

 املصــرف، حيــث  بإنشــاء ميالديــة 1981 لســنة (2) رقــم القــانون مــن (20) املــادة

يف  التـأخر  إس أدى الـذي  األمـر  م، 2015 سـنة  عـن  للجمعيـة  اجتمـاع  آخـر  كان

 امليزانيات. املصادقة على اعتماد

 – 2015 املاليــة الســنوات العموميــة عــن امليزانيــات عــدادتــأخر إدارة املصــرف يف ا -

 آخـر  كانـف  حيـث  بهـا  املعمـول  املاليـة  والقوانني للوائح باملخالفة وذلك م،2016

 .م 2009 سنة عن معتمدة ميزانية

 شـاعر  هـو  فيمـا  وأصـوله، وحتديـد   أمالكـه  يف متابعـة وحصـر   قصور املصرف -

 والـظ  الشـاغرة  العقـارات  مـن  االسـتفادة  إلمكانيـة مـن الغـري    مسـتخدم  هـو  وما

 .استثمارية كفرص معينه مبواصفات تتميز

 املصـرف  تـبني بـأن   حيـث  اإلسـالمية  الصـريفة  برنامج تفعيل يف املصرف تأخر -

 بشــأنم 2013 لســنة (1) رقــم القــانون لتنفيــذ املقــررة اآلليــة بتنفيــذ يلتــزم ي

 الفوائــد احتســاب يف مســتمرة املصــرف فــروع أن جــلو الربويــة املعــامالت منــع

 .الربوية

 أقســـــاط حتصـــــيل يف الكفيلـــــة اإلجـــــراءات الـــــاذ يف املصـــــرف إدارة ضـــــعف -

ــروض ــة يف  لــــوحظ حيــــث القــ األقســــاط املســــتحقة   حتصــــيل عــــدم اجلديــ

 .املصرف مديين على واملرتاكمة

 يف املشــكوك الــديون مبخصــ  اخلاصــة بإعــداد للدراســات املصــرف عــدم قيــام -

علـى قـدرة املصـرف     سلبا يؤثر شأنه من الذي األمرم 2008 سنة مند حتصيلها
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ــى     ــداد وعلـ ــدم السـ ــة لعـ ــائر احملتملـ ــة اخلسـ ــالمة يف مواجهـ ــز سـ ــالي املركـ  املـ

 .للمصرف

 اإلذخـــار ملصـــرف الســـابق املـــدير بهـــا قـــام وجـــود العديـــد مـــن التجـــاوزات تــبني  -

 بعـــد العـــام املـــدير خـــتم باســـتخدام حيـــث قـــام (ن   )جالعقـــاري  واالســـتثمار

ــه بإنهــاء قــرار صــدور  املصــرف عــام مــدير باســم مراســالت بتحريــر وقــام ندب

 علــى واالعتــداء شــرعية، غــري بصــورة بنغــازي التجاريــة املصــارف وخماطبــة

 الوحـدة  مصـرف  مبخاطبـة  املـدعو  قـام  بـأن  العـام  املـال  واهذار املصرف حسابات

 وقيمتهـا  بنغـازي  فـرع  لصـاا  املخصـومة  األقسـاط  كافـة  بتحويل األبيار فرع

 قيـد  يعتـرب  والـذي  األبيـار  مبنطقـة  االدخـار  مصـرف  فـرع  إس دينار 2,300,000

 .األبيار فرع مدير مع بالتنسيق اإلنشاء

 -االتي: املشاريع تبني  بعض ومن خالل دراسة ومتابعة

عقــود  –عقــود اإلشــراف  –رف )عقــود اإلنشــاء تــأخر تنفيــذ عقــود مشــاريع املصــ -

عقود البنية التحتية( والبيان التالي يوضح مـا س صـرفه وااللتـزام     –الصيانة 

 -القائم لكل نوع: 

 عدد العقود نوع العقد

إمجالي قيمة 

 العقود

إمجالي املبالز 

 املصروفة )دينار(

إمجالي 

 االلتزامات )دينار(

 مليون( 590) مليار( 1,179) مليار( 1.769) د( عق179) عقود إنشاء

 مليون( 15) مليون( 26) مليون( 41) عقد( 43) األشراف على اإلنشاء عقود

 مليون( 86) مليون( 36) مليون( 122) عقد( 53) الصيانة عقود

 ألف( 406) ألف( 594) ( مليون1) عقد( 51) على الصيانة االشراف عقود

 مليون( 56) مليون( 18) مليون( 74) عقود( 3) التحتية البنية تنفيذ عقود

 

ملواقـع  يلزم من اجراء حيال توقف العمـل جبميـع ا   ما بالاذعدم قيام املصرف  -

مـع عـدد مـن     تعاقـد علـى تنفيـذها   املوحـدات سـكنية   المشـاريع  اخلاصة بتنفيذ 

ــددها    ــالز عـ ــة والبـ ــركات الوطنيـ ــكنية   (11,498)الشـ ــدة سـ ــة  وحـ ــدم جديـ وعـ

 %(50) صــرف يف االســتمرار واســتئناف العمــل بــالرغم مــن الشــركات املنفــذة

ــتحقات  ــن مسـ ــركات  مـ ــض الشـ ــا     بعـ ــة ووقوعهـ ــاز الفنيـ ــبة االجنـ ــدم نسـ وتقـ

ا يرتتــب علــي ممــلظــروف املثلــي للعمــل ،  مبنــاطق آمنــة وتتــوفر فيهــا كافــة ا 

عرضـة للعبـث    نتكووعدم استكماهلا من تدني لنسب االجناز مع مرور الوقف 

 راءات القانونية حيال هذه الشركات . بها وعدم الاذ االج

ــدات      - ــواطنني للوحـ ــام بعـــض املـ ــال اقتحـ ــة حيـ ــراءات القانونيـ ــاذ االجـ ــدم الـ عـ

التنســيق مــع االدارات احملليــة باملنــاطق الــظ تقــع  ويفالســكنية املتعاقــد بشــأنها 

يف نطاقهــا اجلغــرايف هــذه املشــاريع بأخالئهــا الســتكماهلا واالســتفادة منهــا يف     

   .التعاقداتهذه  ألجلهئ الغرض املنش

مل تمشــاريع املصــرف حيــث ي تشــ ألغلــبالقصــور يف اعــداد الدراســات الفنيــة  -

ــة التحتيـــة واملرافـــق   ــه االمـــر   اخلدميـــة.اعمـــال البنيـ ــا كـــان لـ يف  الســـليبممـ
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ــذ       مــن هــذه االســتفادة  ــك )مشــروع تنفي ــال ذل وحــدة   50املشــاريع املنتهيــة مث

   (.رةعقمبنطقة السكنية 

املناسب ملواقع بعـض مشـاريع االسـكان بسـبب افتقـار هـذه املواقـع         عدم االختيار -

وحــدة   140واملنطقــة القريبــة منهــا للمرافــق االساســية )مثــال مشــروع تنفيــذ  

   اجلنوبي(.تاجوراء سكنية 

بدراسة واعادة تقييم عقود تنفيذ الوحـدات السـكنية    يف القيام املصرف تراخي -

وحـدة سـكنية    (16,648)والظ ي تدخل حيز التنفيذ والبالز جمموعها حـوالي  

ــدرها   ــة قـ ــة امجاليـ ــار 842,752,982)بقيمـ ــة  ( دينـ ــراءات القانونيـ ــاد االجـ والـ

 .حيال الشركات الظ ي تبدأ العمل بهذه املشاريع

ــداد الدراســـات ا  - ــة  القصـــور يف اعـ ــة االوليـــة الالزمـ ــات  لفنيـ والتنســـيق مـــع جهـ

 ظعقـود خـالل سـن   البعض  إلغاءاملشاريع ترتب عنه  االختصاص لبعض مواقع

ــالرغم مــن   م2006م ،2005 ــع مل تالم بعــض الشــركات اســب لألســباب  العمــلواق

 التالية:

   التخطــيط   طــرف مصــلحة مــن ســكنية   وحــدة( 2500) الغــاء مواقــع عــدد

 العمراني.

 املستهدف. لموقعل طنني مستندات امللكيةتقديم بعض املوا   

 املواقــــع وأعمــــال الدراســــة والتصــــميم لــــبعض  عــــدم اســــتكمال مســــتندات

اختبـــارات الرتبـــة واالعمـــال التمهيديـــة لعـــدم تضـــمينها مبقايســـة العقـــود 

 املوقعة.

 يرتتــب قــد ممــا قضــية 93 بلغــف حيــث املصــرف ضــد املرفوعــة القضــايا تزايــد -

ــه ــة التزامــات علي ــة مالي ــث املصــرف، ضــد ومعنوي قيمــة خمصــ    بلغــف حي

 م2017دينــار حتــى نهايــة ســنة      مليــون (20) املصــرف  علــى  املرفوعــة  القضــايا

 احملاماة. أتعاب اس باإلضافة الصادر االحكام لتغطية

  جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق
 م. 2016نفقات اليد العاملة عن سنة  على املسيل ف مجلةبلغ

 (-)الرصيد   قيمة النفقاتامجالي  املسيلامجالي قيمة 

 دينار (816,412) دينار 19,951,392 دينار 19,134,980

 

 -لوحظ عدم احكام الرقابة الداخلية من حيث النقاط التالية: 

لقـانون النظـام    الشـهرية وفقـا  عـدم إعـداد خالصـة احلسـابات     ولوحظ بشـأنها   -

 ميزانية.وحيث انه ال توجد  الالزمة،املالي للدولة ومتطلبات االفصان 
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ــة حــول اداء املكتــب    مكتــب املراجعــة  القصــور  -  وأهــميف تقــديم التقــارير الدوري

 .جه القصور والضعف يف نشاط اجلهازاملالحظات الظ من شأنها معاجلة او

باألعمــال  مابية دون االهتمــاتركيــز املراجعــة الداخليــة علــى املراجعــة احلســ    -

 األخرى الظ من شأنها تعزز نظام الرقابة الداخلية.

 املخازن.فاجئ للخزائن او املعمليات جرد  عدم إجراء -

انعدام العالقة بني االدارة املالية ومكتب املراجعة الداخلية مـن حيـث االهتمـام     -

يـــة مبراجعــة منظومــة احلســابات ومالحظـــات غيــاب بعــض الضــوابط الرقاب      

 اجلهاز.والسجالت الالزمة لعمل  وغياب الدفاتروالفنية اخلاصة بها 

عــدم اســتجابة االدارة العليــا لتنبيهــات مــدير مكتــب املراجعــة الداخليــة بشــأن      -

 عدم تعاون االدارة املالية مع مكتب املراجعة الداخلية.

يالحـظ  اال انـه   بهمـا، رغم اهمية اخلزينة واملخازن والدورة املستندية املتعلقة  -

دون أن تكونـا   الصـرف، لعمليـة   املسـتندي اعتبارهما فقط كجزء من التكامـل  

حلقــة فعالــة يف احكــام انظمــة الضــبط الــداخلي وأحكــام الرقابــة علــى أمــوال      

 اجلهاز.وأصول وممتلكات 

ســابات املصــرفية مــن احل( 2)مــن خــالل الفحــ  واملراجعــة تــبني وجــود عــدد     -

حسـابات مصـرفية    (5)اغفال اجلهاز اجراء التسـويات الالزمـة باإلضـافة لعـدد     

 .احلساباتلضع ألشراف إدارة  ال

 -: متابعة املشروعات

ب البيانــات غيــااســتمرار مــن خــالل متابعــة كافــة تعاقــدات اجلهــاز تــبني للــديوان 

ومتـه فيمـا خيــ    عـدم حتــديث منظ نتيجـة  املشــاريع  الضـرورية الالزمـة ألغلـب   

قداتــه وحتديـد أولوياتــه يف  البيانـات اخلاصـة باملشــاريع ومبـا ميكــن مـن حصـر تعا     

على اجلهـاز، حيـث تـبني للـديوان     والوقوف على االلتزامات املالية القائمة  التنفيذ

 -االتي: 

عدم القيام بوضع برنامج عملـي وخطـة مدروسـة ومبعيـار علمـي واضـح يـتم         -

ــد ا  ــل علـــى حتديـ ــاريع ذات   مبوجبـــه العمـ ــذ للصـــرف علـــى املشـ ولويـــات التنفيـ

األهميـــة النســـبية حســـب درجـــة االهميـــة وخاصـــة تلـــك الـــظ نســـب اجنازهـــا   

مرتفعــة خاصــة يف ظــل ملدوديــة االمــوال وارتفــاع حجــم االلتزامــات علــى         

 اجلهاز.

اســتمرار عــدم الــاد االجــراءات الكفيلــة باســتئناف العمــل باملشــاريع اخلاصــة     -

لــــظ قامــــف الشــــركات املتعاقــــد معهــــا بتوريــــد كافــــة  باإلمــــدادات املائيــــة وا

التوريدات اخلاصة بهـذه املشـاريع خاصـة يف ظـل ان القـيم املاليـة بهـا مرتفعـة         

وال حتتـاج مبـالز كـبرية وال توجـد عوائـق فنيـة        ،جدا مقارنـة بالنسـب الفنيـة   

أو قانونية للتنفيذ وتفادي ان تصـبح هـذه التوريـدات عرضـة للتلـف والسـرقة       
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ــرام ملاضــر مشــروطة الســتئناف       والضــياع  ــك املشــاريع الــظ س اب خاصــة تل

مــن   %50 هالعمــل بهــا مــع مقاوليهــا وحتصــلوا مبوجــب ذلــك علــى مــا نســبت         

 .املستحقات

عــدم الــاد االجــراءات الكفيلــة بتفعيــل املشــروعات الــظ تتــوفر فيهــا معطيــات    -

طـرف  التنفيذ كوجود املخصصات املالية مـن خـالل االعتمـادات املسـتندية وال    

ــذه       ــاطق هـ ــة مبنـ ــروف االمنيـ ــوفر الظـ ــة وتـ ــذ وطنيـ ــه أدوات تنفيـ ــد معـ املتعاقـ

املشــاريع. خاصـــة وأن توقـــف هــذه املشـــاريع ملـــدة أطــول ســـيرتتب عنـــه تهالـــك    

وانهيـــار كافـــة االعمـــال الـــظ س تنفيـــذها يف الســـابق خاصـــة فيمـــا يتعلـــق         

ــة واملرافــق املتكاملــ      ــبين التحتي ــظ باملشــاريع االســرتاتيجية كمشــاريع ال ة وال

تشــري التقــارير ان أغلــب توريــدات هــذه املشــاريع قــد س تشــوينها ممــا ســيرتتب    

عنه ضياع هذه التشوينات يف ظل عـدم البـدء يف تنفيـذ هـذه املشـاريع او تراجـع       

   نسب االجناز الفنية للمشاريع الظ شرع يف تنفيذها يف السابق مبرور الوقف.

قيــام اجلهــاز بالتعاقــد علــى تنفيــذ بعــض املشــاريع بــدون إعــداد دراســة شــاملة     -

ودقيقـة للمشــروع مـن حيــث التأكـد مــن جـودة التصــاميم وجاهزيـة مســارات      

الطــرق ومواقــع إنشــاء ملطــات املعاجلــة وملطــات الضــ  والرفــع وأحــواض      

 ميــع ميــاه األمطــار ووجــود عوائــق مبواقــع بعــض املشــاريع تتمثــل يف عــدم       

مثــال )مشــروع  ض املــواطنني مثــال ذلــك اغلــب مشــاريع البنيــة التحتيــة    تعــوي

وحـدة سـكنية طـرابلس ــــ مشـروع أعمـال السـاحات         2000تصميم وتنفيذ عدد 

وحـــدة ســـكنية مبنطقـــة العســـة ـــــــ مشـــروع تنفيـــذ املرافـــق املتكاملـــة  12لعـــدد 

عــد االمــر الــذي ترتــب عنــه توقــف املشــاريع ب   ،الكويفيــة وســوق الثالثــاء زلــينت 

يتطلبه ذلك من ضرورة اجراء التسـويات واعـداد املالحـق     البدء يف تنفيذها وما

 لألعمال االضافية وتوفر خمصصات مالية اضافية لكل مشروع.  

ــات      - ــاز بنزاعـ ــة لتجنـــب دخـــول اجلهـ ــة واملمكنـ ــراءات القانونيـ ــاذ اإلجـ ــدم الـ عـ

قضــائية قــد يــنجم عنهــا دفــع تعويضــات كــبرية حيــال الشــركات واملنفــذة           

ــب عض املشــاريع والــظ ي تقــم باملباشــرة باســتكمال أعماهلــا مبوجــب العقــود        ل

املربمة معها نتيجة وجود هـذه املشـاريع مبنـاطق غـري آمنـة مـن خـالل  ميـد         

او فســ  هــذه العقــود بالرتاضــي خاصــة وان لتلــك الشــركات التزامــات ا ــاه      

 العقود املربمة معها.  

ــأن  د   - ــة بشـ ــراءات القانونيـ ــاذ اإلجـ ــدم الـ ــة   عـ ــمان املنتهيـ ــات الضـ ــد خطابـ يـ

ــات      ــد اخلطابـ ــوم بتجديـ ــاز للشـــركات الـــظ ي تقـ ــل اجلهـ ــن قبـ الصـــالحية مـ

لعـدم حضـور    دينـار  (1,927,390,763)خطاب وتبلز قيمتها املاليـة   251وعددها 

 الطرف الثاني بشأن دفع مصاريف التجديد.  

واجلـاهزة  التأخري يف صـرف مسـتحقات الشـركات الوطنيـة لإلعمـال املنفـذة        -

للدفع حسب العقد األصل وملضر التفعيل املربم مـع اجلهـاز لفـرتات طويلـة     
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تصل إس عدة سنوات وهـو السـبب الرئيسـي يف توقـف التنفيـذ باملشـاريع وهـذه        

   شركة(. 15الشركات مبنطقة وادي الشاطئ وعددها )

ليـة  عدم الاذ اإلجـراءات القانونيـة بشـأن االعتمـادات املسـتندية املفتوحـة احمل       -

الظ ي يبـدأ العمـل بهـا وذلـك بالتنسـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة االمـر الـذي           

سيرتتب عنه تأكل قـيم هـذه االعتمـادات كرسـوم سـنوية لتجديـدها لصـاا        

 املصارف.  

مبحاضر التفعيـل السـتئناف العمـل باملشـاريع     ( 3)قصور اجلهاز بتطبيق املادة  -

مـن مسـتحقاتها حيـث     %50ى املتوقفة والظ حتصلف الشركات مبوجبهـا علـ  

يومـا مـن تـاري     ( 30)نصف على )إذا ي يباشر الطرف الثاني العمل بعد مضى 

اســتالم اجلـــزء األول مـــن مســـتحقاته املاليـــة فـــان الطـــرف األول لـــه احلـــق يف  

 تطبيق مواد العقد األصلي حفاظا على حقوقه القانونية(.

ع امللكيــة ألغلــب مشــاريع  القيــام بــإبرام عقــود ملشــاريع قبــل امتــام اجــراءات نــز     -

تنفيذ ملطات املعاجلة وأحواض  ميع ميـاه اإلمطـار وكـان هـذا السـبب يف      

   عدم البدء يف تنفيذها.

عــدم القيــام بالدراســة الشــاملة ملواقــع تنفيــذ بعــض املشــاريع وحصــر العوائــق      -

قبل التعاقد على هذه املشاريع سبب يف تعثرهـا وتوقفهـا والـدخول يف مشـاكل     

مثـــل  املشـــاريع،قانونيـــة مـــع الشـــركات الـــظ س التعاقـــد معهـــا لتنفيـــذ هـــذه   

 مشروع الطريق الدائري الثالث  

مـن امكانياتهـا وقـدرتها الفنيـة واملاليـة علـى        التعاقد مع شركات قبل التأكد -

تنفيــذ هــذه املشــاريع األمــر الــذي أدى إس تعثــر تنفيــذ بعــض املشــاريع املتعاقــد  

 معها منذ سنوات كنتيجة لضعف وعدم مقدرة هذه الشركات  

قيــام اجلهـــاز بتجزئـــة مشـــروع املرافـــق املتكاملـــة الـــي عـــدة عقـــود مشـــاريع يف   -

لفة للتشريعات النافدة وخمالفـا لألصـول الفنيـة   فرتات زمنية خمتلفة باملخا

عقـــد تنفيـــذ  –ملراحـــل تنفيـــذ املشـــروع )عقـــد تنفيـــذ مشـــروع البنيـــة التحتيـــة 

عقــد اإلشــراف  -عقــد تنفيــذ مشــروع فــتح املســارات   -مشــروع ملطــة املعاجلــة  

يــتم التعاقــد علــى تنفيــذ املرافــق املتكاملــة بــدون مــا يــتم   كمــا  (،علــى املشــروع

 فيذ ملطات املعاجلة وحتديد أماكن إنشاءها.التعاقد على تن

باجلــدول أدنــاه والــظ ي يتخــذ بشــأنها أي  االعتمــادات املســتندية مجلــة  فبلغــ -

ــد اهميــة كــل اعتمــاد         اجــراءات للمعاجلــة واجــراء التســويات الالزمــة وحتدي

 حسب اجلدوى االقتصادية للمشروع املخص .

 الرصيد املنفذ القيمة عدد البيان

 48,685,298 174,542,888 223,228,168 18 احمللية

 89,001,246 214,530,457 303,531,703 27 اخلارجية

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

821 

 

  خطـاب يبلـز امجـالي قيمتهـا     (694)بلز عدد خطابات الضمان باجلهاز  و 

 -يلي: ما لوحظ بشأن  دينارمليار ( 5,000,000,000)

   قصـــور اجلهـــاز يف الـــاذ كافـــة التـــدابري الـــظ مـــن شـــأنها تضـــمن حقـــوق

الدولة يف الدفعات املقدمة حيـث مـن املالحـظ بـأن اغلـب خطابـات الضـمان        

 منتهية الصالحية.

   اخلطابــات.التضــارب يف املعلومــات الــواردة مبعظــم املســتندات املرفقــة بهــده 

حيــث تــن  بعــض املســتندات الصــادرة عــن اجلهــاز لصــاا املصــرف بــأن          

املصـرف   يشـري  لويف املقابـ املصـرف   دون أن يستجيباجلهاز طلب التجديد 

 .بعدم مطالبة اجلهاز بالتجديد يف املوعد احملدد

مرفوعة مـن وضـد اجلهـاز وأبرزهـا التحكـيم اخلـارجي فضـال         670تبني وجود  -

عــن وجــود شــركتني حتــاول رفــع دعــوي علــى اجلهــاز ودلــك بنــا علــى افــادات     

إدارة القضـــايا االمـــر الـــدي يتطلـــب الوقـــوف علـــى كـــل الشـــركات االجنبيـــة 

 ودعاوي التحكيم كما يلي   ،ن وضعها املالي كخطوة استباقيةوالتحقق م

 مكان التحكيم اسم الشركة

 بريطانيا شركة شينهان الكورية

 باريس الشركة الليبية الربازيلية

 واشنطن ركة سرتا  النمساوية

 باريس شركة جينكز الرتكية

 

لفحصـــها عـــن طريـــق ديـــوان احملاســـبة املعـــامالت املاليـــة الـــواردة مـــن اجلهـــاز  -

 -كانف على النحو اآلتي: 

 امجالي قيمة املعامالت عدد املعامالت  االجراء املتخذ نوع املراجعة

راجعة الحقة م

 دينار 19,954,813

 دينار11,977,278 5 مصادقة بتحفظات

 دينار7,977,535 7 تعذر املصادقة

مراجعة مصاحبة 

 دينار 110,157,599

 دينار 89,127,002 13 إلفراج

 دينار 21,030,597 16 عدم اإلفراج

 

 وقد لوحظ بشأنها ما يلي:

قصور اجلهاز يف متابعة املسؤولني املكلفني باإلدارات املاليـة والفنيـة والثانويـة     -

واملـــوظفني التـــابعني لكـــل منهـــا مـــن حيـــث التـــزامهم بـــاملواد املنصـــوص عليهـــا   

بــــالقوانني واللــــوائح املنظمــــة إلجــــراءات متابعــــة الصــــرف واملصــــادقة حيــــث   

 -يالحظ اآلتي: 

  ــة عــن العقــود والــظ أشــارت املــادة   بعــض املعــامالت املاليــة املصــروفة النا 

م علـى إحالتهـا عقـب الصـرف مباشـرة      2013لسنة ( 24)الثانية من القانون 

إس ديــوان احملاســبة وي تلتــزم اجلهــة بإحالــة كافــة املعــامالت وإخضــاعها 

 للن  املذكور.
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     ــتيفاء ــام بــــبعض املعــــامالت املاليــــة بســــرعة اإلجــــراء واســ لــــوحظ االهتمــ

بقيـــة املعــامالت األخــرى الـــظ صــدر بشــأنها تعـــذر     النــواق  دون النظــر ل  

حيـــث يرتتـــب عـــن ذلـــك  وقـــد تكـــون الفـــرتة طويلـــة مـــن الـــزمن   املصـــادقة 

احلــــاالت التبــــاطؤ والتــــأخري يف تســــديد املســــتحقات املرتتبــــة عــــن أعمــــال  

 املشاريع.  

ــى       - ــاء علـ ــي بنـ ــذ اجلزئـ ــن التنفيـ ــمانات حسـ ــة ضـ ــاز باســـرتجاع قيمـ ــام اجلهـ قيـ

ــه      ملضــر اســتالم ابتــدائي جز   ئــي وهــذا اإلجــراء ال يتوافــق مــع مــا نصــف علي

مـن العقــد املـربم والــذي أشـار يف مضــمونها اســرتجاع     10الفقـرة )هـــ( مـن املــادة   

 ل.قيمة الضمان بعد االستالم االبتدائي لكافة األعما

قيــام اجلهــة بــإبرام بعــض العقــود بتكليــف املباشــر دون مراعــاة احلــاالت الــظ       -

ئحة العقود اإلدارية وتطبيق ما نصـف عليـه املـادة    من ال (10)نصف عليها املادة 

ــاص      68 ــة مـــن ذوي االختصـ ــد جلنـ ــراءات التعاقـ ــولي إجـ ــأن تـ ــة بشـ مـــن الئحـ

 بدراسة األسعار وأعمال موضوع العقد.

ملشـروع تنفيـذ واسـتكمال عـدد      (13.4)(، 1.5)يف أسـعار البنـدين   املبالغـة  لوحظ  -

ي احلـي( مقاولـة شـركة    واد–بـالتجمع السـكين )الرابطـة     وحدة سـكنية  (18)

 (2)مـع نـ  املـادة     قمبا ال يتواف 360/2008زهرة الربيع للمقاوالت العقد رقم 

 من العقد املربم.

قصــور اجلهــاز يف إلــزام الطــرف الثــاني وعلــى نفقتــه بالتــأمني علــى األعمــال       -

املنجـزة واملـواد واألدوات واملهمـات املوجـودة مبوقـع العمـل ضـد السـرقة والتلــف         

أن تغطــي وثيقــة التــأمني إس حــني تســليم األعمــال ابتــدائيا مبـــا        واحلريــق و 

يتوافق مع نصوص العقـد وي يقـم اجلهـاز بالتـأمني إذا امتنـع الطـرف الثـاني        

 عن ذلك.

بة مــن حســـاب  ســتكمال إجــراءات الســلفة املســحو    تراخــي اجلهــاز يف متابعــة ا    -

 (16)سـرتدادها إس احلسـاب املـذكور عمـاـل بـن  املـادة       األمانات والعمـل علـى ا  

 من قانون النظام املالي للدولة.

 جهاز تطوير املدن

 -تابع الديوان مشاريع اجلهاز ولوحظ بشأنها ما يلي: 

مشــروع موزعـة علـى الشــعبيات   ( 961) عـدم الـاد االجــراءات الضـرورية لعـدد     -

بالســابق والــظ س ضــمها للجهــاز حيــث ي يقــم بتقييمهــا ومراجعتهــا واعــادة      

ــات تنفيــذها حســب         ــد اولوي ــار لتصــنيفها وحتدي دراســتها واعــداد تصــور ومعي

ــا ضـــمن الرتتيبـــات املاليـــة لتـــوفري          ــة االهميـــة ونســـب االجنـــاز وادراجهـ درجـ

 خمصصات مالية الستكمال تنفيذها.  
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عقـود مشـاريع مبدينــة غـدامس س التعاقـد عليهـا يف ســنة      ( 10)لـة عـدد   س احا -

بــالرغم مــن وجــود جهــاز تنميــة وتطــوير املــدن مبدينــة غــدامس ولــه     م( 2013)

 الذمة املالية املستقلة.  

من خالل مراجعة عينة من امللفات الظ س صرف جـزء مـن مسـتحقاتها تـبني      -

 كراسة حصر ...(.   وجود نق  باملستندات مثال )تقرير املتابعة،

عدم الـاذ أي إجـراءات قانونيـة حيـال العقـود الـظ ي يبـدأ العمـل يف تنفيـذها           -

نتيجـــة تراخـــي ادوات التنفيـــذ ودراســـة امكانيـــة ســـحبها واســـنادها لشـــركات  

ــة ودراســة اســباب التوقــف         ــذ مــدة طويل قــادرة وكــذلك املشــاريع املتوقفــة من

 على امليزانيات املتوالية للجهاز.  وتذليل الصعاب امامها وتفادي عدم حتميلها 

ــاني       - ــلحة املبـ ــة وخاصـــة مصـ ــات العامـ ــع بعـــض اجلهـ ــام مـ ــيق التـ ــاب التنسـ غيـ

التعليمية واألوقاف والصحة فيما يتعلق بأعمال الصـيانة للمـدارس واملرافـق    

ــذه         ــيانة هلـ ــود الصـ ــمينها بعقـ ــدم تضـ ــادي عـ ــاجد لتفـ ــاني واملسـ ــحية واملبـ الصـ

 ف.  اجلهات وازدواجية التعاقد والصر

اغلــب تقــارير املتابعــة مبلفــات هــذه املشــاريع ضــعيفة وغــري متضــمنة البيانــات    -

 واملعلومــات مــن حيــث نســب االجنــاز الفنيــة واملاليــة ومــدى التقيــد بالربنــامج     

 .  الزمين

ــة       - ــاريع البنيـ ــاز كمشـ ــاص اجلهـ ــن اختصـ ــيس مـ ــاريع لـ ــى مشـ ــد علـ س التعاقـ

ــاه ا     لشــرب وطــالء  التحتيــة وبعــض التوريــدات )إشــارات ضــوئية وخطــوط مي

 بردورات الطرق ...وغريها(.  

 وتطوير املراكز االدارية  جهاز تنمية
عـدم القيـام خبـتم أذونـات الصـرف ومجيــع املسـتندات املرفقـة هلـا خبـتم يفيــد           -

مــن الئحـة امليزانيــة واحلســابات   (105)الصـرف وذلــك باملخالفـة ألحكــام املـادة    

 واملخازن.  

ت اخلتاميــة وإحالتهــا للجهــات املختصــة   تــأخر ادارة اجلهــاز يف اعــداد احلســابا   -

ــة خيــ           ــوزارة املالي ــه ل ــامي س اعــداده وإحالت ــبني أن آخــر حســاب خت حيــث ت

 م. 2013السنة املالية 

عدم قيام جلنة اجلرد السنوي بأعمـال اجلـرد بالصـورة احملاسـبية الصـحيحة       -

حيـــث يـــتم حصـــر املوجـــودات فقـــط دون مقارنـــة الرصـــيد الفعلـــي بالرصـــيد    

 المر الذي يفقد اجلرد السنوي أهميته.الدفرتي، ا

قيام ادارة اجلهـاز بالتجـاوز يف صـرف املخصصـات املمنوحـة لـه مـن قبـل وزارة          -

 (10)دينـار وذلـك باملخالفـة ألحكـام املـادة       (791,469)بعجز بلـز   )حواالت(املالية 

   .من قانون النظام املالي للدولة
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عدم قيام ادارة اجلهـاز بتوسـيط حسـاب املخـازن كحسـاب مراقبـة عنـد اقتنـاء          -

 يتم االستالم من قبل ادارة اخلدمات مباشرة  االصول حيث 

دينــار بقصــد التهــرب مــن  100,000تفــوق قيمتهــا   زئــة بعــض النفقــات الــظ -

ــوان احملاســبة رقــم      ــيس دي ــؤرخ يف  15-19-492منشــور رئ بشــأن م 21/1/2015امل

 أي مبلز على أي معاملة تبلز قيمتها مائة ألف دينار. عدم صرف

 -: م31/12/2017موقف عن مشروعات اجلهاز يف  -

 االلتزام املسدد القيمة عدد املشاريع البيان 

 مليار2,484 436 عقود ي يبدا العمل بها
- - 

 مليار29,887 مليار11.450 مليار40,881 1752 عقود متوقفة

 906 منتهية وعليها التزام
 مليون503 - -

 

عدم االنتهاء من اعـداد منظومـة البيانـات املوحـدة ملكاتـب املشـروعات مبختلـف         -

مناطق ليبيا برغم من مرور اكث من سـنتني علـى البـدء يف اعـدادها. تتضـمن      

اخــر التحــديثات الــظ أجريــف علــى بيانــات العقــود املربمــة والــدفعات املقدمــة      

ن خالهلا ميكـن احلصـول علـى كشـف     وخطابات الضمان اخلاصة بها والظ م

حتليلــي لكــل دفعــة مقدمــة ومــا س مــن خــالل املستخلصــات املصــروفة ومــا          

 يقابلها اعضاء من لفيضات يف خطابات الضمان لتلك الدفعات

عدم الاد االجـراءات القانونيـة حيـال العقـود املربمـة منـذ سـنوات وي يبـدأ يف          -

شـــروط التعاقديـــة والئحـــة  تنفيـــذها وكـــذلك االخـــرى املتوقفـــة وتطبيـــق ال 

 العقود االدارية خبصوصها.  

عـدم وضـع أي خطـة اسـرتاتيجية ومعيـار ملراجعـة كافـة التعاقـدات الســابقة           -

للجهاز وحتديد اولويات التنفيذ حسب درجة االهمية والـظ حتتاجهـا الدولـة    

يف ظــل الظــروف الراهنــة. واعــادة دراســة العقــود الــظ ي تــدخل حيــز التنفيــذ     

   الجراءات القانونية حياهلاوالاد ا

عدم قيام اجلهاز مبتابعـة ملاضـر االسـتئناف الـظ س ابرامهـا مـع الشـركات         -

مـــن مســـتحقاتها مقابـــل اســـتئنافها ألعماهلـــا  %50وحتصـــلف مبوجبهـــا علـــى 

خصوصــا املنفـذة ملشــاريع الـظ تقــع بأمـاكن آمنـه و ــاوز ادارة اجلهـاز لــذلك       

 الشركات.لبعض  % 100بأن قامف بصرف 

استمرار اجلهاز يف التعاقد بطريقة التكليف املباشر باملخالفـة لالئحـة العقـود     -

 االدارية ودون أي مربرات االمر الذي ترتب عنه:  

        االرتفاع الكبري يف اسعار تعاقدات اجلهـاز نتيجـة عـدم وجـود اسـعار منطيـة

ــادة التضــ       خم ميكــن االســتناد عليهــا يف التعاقــد االمــر الــذي أفضــى الــي زي

 وارتفاع حجم االلتزامات على اجلهاز.

         احتكار بعض الشركات جلـل التعاقـدات والـظ قامـف بالتعاقـد علـى بعـض

من هذه االعمال بالباطن مع شركات اخري وما شكله ذلـك مـن مشـاكل    
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للجهــاز مــن حيــث مســتوي تنفيــذ االعمــال وصــرف املستخلصــات وكــان       

 كل ذلك على حساب املشروع.

 ملزايــــا الســــعرية عنــــد املناقصــــة واجــــراء املمارســــة،  عــــدم االســــتفادة مــــن ا

 وملدودية احلصول على عروض مناسبة فنيـا وماليـا عند التعاقد.

 الكفيلـة بضـمان حقـه كطـرف اول حيـال     عدم قيام اجلهاز بالاذ االجراء ات  -

مـن الئحـة   ( 85)خطابات الضـمان منتهيـة الصـالحية باملخالفـة ألحكـام املـادة       

ــاز وامل ــق    املاليـــة للجهـ ــة عـــن طريـ ــا املاليـ ــيل قيمتهـ ــة بتجديـــدها او حتصـ طالبـ

 .اجلهات ذات العالقة بالدولة

 مستفيضــة ووافيــة  دراســة قصــور اجلهــاز يف دراســة املشــاريع وجمــال العمــل     -

ــداد ــات وإعـ ــال  الكميـ ــاميم واملواصـــفات ومقايســـات االعمـ والرســـومات  والتصـ

املاليــــة  القيمــــة وتقــــدير لكــــل مشــــروع والوثــــائق اخلاصــــة املطلوبــــة الفنيــــة

 العــروض افضــل علــى للحصــول عــام التقديريــة لــه ومــن س طرحــه يف عطــاء 

بعـد   واضـافية  ظهـور بنـود اعمـال مسـتجدة     االمر الذي ترتب عليـه  وماليـا فنيـا

 تعديليـة  بـأوامر  القيـام  يف التنفيـذ ألغلـب املشـاريع ممـا يتطلـب      التعاقد والبدء

ــد  ومالحــــق ــدة للعقــ ــافية جديــ ــاوز  حبيــــث إضــ ــدتتجــ ــة العقــ ــلي  قيمــ األصــ

مقايســـات عشـــوائية وعـــدم  عـــدادفتوقـــف اغلـــب املشـــاريع يعـــزى إل ،للمشـــروع

لي وادارى مـــا او فســـاد الدقـــة فيهـــا كســـبا للوقـــف او عـــدم اخلـــربة يف اعـــدادها

املخصصـــات وعـــدم االســـتفادة مـــن هـــذه  اس اهـــدار  مقصـــود االمـــر الـــذى ادي 

 املشاريع لتوقفها.
اسـالت الـديوان مـن قبـل اجلهـاز والـظ تصـل        استمرار القصور يف الـرد علـى مر   -

ــة       ــرض الدراسـ ــة لغـ ــتندات الالزمـ ــتيفاء املسـ ــي يف اسـ ــهور والرتاخـ ــدة شـ اس عـ

 وفح  العقود األمر الذي يرتتب عليه تأخر يف إبداء الرأي النهائي حياهلا.

ومببـالز ماليـة بـالرغم مـن أن االلتزامـات       م2018اقرتان مشاريع جديدة لسـنة   -

مليـــار دينـــار  (3,308,946,090)تقـــدر بـــأكثر مـــن  ع املتوقفـــةاملاليـــة للمشـــاري

 (50,261,038)للمشاريع املنتهية تقـدر بـأكثر مـن     وكذلك االلتزامات املالية

دينــار دون وضــون مــدى احلاجــة هلــا يف ظــل الظــروف الــظ متــر بهــا           نمليــو

 الدولة.  

اخلـاص بصـيانة وتطـوير مركـز اعـادة       م2009-164لوحظ على اعمـال العقـد    -

تأهيــل املعــاقني جبنــزوري التــأخر يف تقــديم اخلــرائط والرســومات التنفيذيــة  

  -للمشروع فضال عن النقاط التالية: 
      ــيلية ــومات التفصـ ــرائط والرسـ ــز اخلـ ــين لتجهيـ ــامج زمـ ــديم برنـ ــدم تقـ عـ

 نهائي لتسليمها. ووضع موعد

      ــة بالعمـــل با ــدم تقـــديم عينـــات املـــواد اخلاصـ ملشـــروع بالكامـــل لغـــرض   عـ

 االعمال من قبل مكتب األشراف اخلاص باملشروع.
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     ــام ــاذ االجـــراءات الالزمـــة للقيـ ــاز بالـ رغـــم اهميـــة املشـــروع ي يقـــم اجلهـ

بتفعيــل العمــل باملشــروع مــن خــالل عــرض االعمــال االضــافية للمراجعــة    

ــة        ــة الالزمــ ــات املاليــ ــوفري املخصصــ ــة وتــ ــد املوافقــ ــديوان ألخــ ــبقة للــ املســ

ــوع املشــروع يف       لالســتم ــي الســتكماله كوق ــوفر الظــروف املثل رار يف ظــل ت

 منطقة آمنة واداة التنفيذ وطنية.

ــى العقــد وانشــاء مبنــى ادارى ملقــر الشــرطة الزراعيــة طــرابلس مــا        - لــوحظ عل

 ي: ـــلي

      (2)عــدم صــالحية صــهاريج امليــاه االرضــية بشــكل كامــل نهائيــا وعــددها 

تصدع يف املبنى نتيجـة لعـدم التقيـد    االمر الذي ادى إس حدوث اجنرافات و

باملواصـــفات الفنيـــة حيـــث ي يـــتم القيـــام بأعمـــال التشـــطيب لـــه التكســـية   

الداخلية للخـزان األرضـي( باإلضـافة إس القصـور يف عمليـة الـدمك حـول        

اخلــزان االمــر الــذي ادى إس هبــوط حــاد يف الرتبــة حــول اخلــزان وجــدران     

 املبنى الرئيسي.

  الســطح غــري ملكمــة االمــر الــذي آذى إس دخــول    مواســري تصــريف ميــاه ا

املياه إس املكاتب وتساقط السقف املعلق نظرا الن هـذه املواسـري مثبتـة علـى     

احلائط من الداخل نتيجة سـوء تنفيـذ البنـد اخلـاص بتنفيـذ طبقـة امليـول        

لــبالط الســطح حيــث تتجمــع امليــاه يف اجلهــة الشــرقية والغربيــة للمبنــى      

للقصور يف الدراسات اخلاصـة بالـدكتات العلويـة    دون تصريف باإلضافة 

يف الســطح ونوعيــة الصــندوق اخلــاص بــه حيــث س اعتمــاد صــندوق مــن         

الصاج تـدخل منـه امليـاه إس الـدكتات وتسـبب الرطوبـة علـى اجلـدران مـن          

 الداخل واخلارج.  

         منظومــة التكييــف تعرضــف للعطــل خــالل فــرتة الضــمان نتيجــة لتغــيري

ــة املوجــــ  ــة املنظومــ ــتخل    نوعيــ ــك يف املســ ـــح ذلــ ــد دون توضيــــــ ودة بالعقــ

ـــوع     ونظــام تشــغيله مركــزي    (CARRIER)اخلتــامي حيــث كانــف مــن نــــ

ــذ     ــام اليـــدوي واألس رميـــوت حيـــث س تنفيـ )وحـــدات علويـــة( تشـــغيل بنظـ

ــذ     ــتكمال تنفيــ ــتم اســ ــة وي يــ ــاتيح اليدويــ ــة باملفــ مجيــــع املواســــري اخلاصــ

العديـد مـن املالحظـات الفنيـة علـى      االسالك واملفاتيح باإلضافة إس وجـود  

املشـــــروع دون قيـــــام جهـــــاز تطـــــوير املراكـــــز االداريـــــة وكـــــذلك املكتـــــب 

االستشاري من ابداء الرأي الفين فيها لتالقـى العيـوب الـظ قـد تنشـأ عليهـا       

 وهي:  

   .صناديق اخلدمة يف االسطح غري مطابقة للمواصفات الفنية 

        ــاه ــاه الصــرف الصــحي )املي تنفيــذ خزانــات امليــاه االرضــية جبــوار خــزان مي

 السوداء( واالثنني جبوار املبنى مباشرة.  

       ــن ــة مـ ــة للحمايـ ــال اللياسـ ــة بأعمـ ــد اخلاصـ ــبكة احلديـ ــتعمال شـ ــدم اسـ عـ

 التشققات يف بعض االماكن الظ حتتاجها  
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        ــل ــك بعمـ ــيري ذلـ ــد وتغـ ــب العقـ ــق حسـ ــذار احلريـ ــة انـ ــذ منظومـ ــدم تنفيـ عـ

نظومــة اطفــاء حريــق مائيــة )خرطــوم( وتوزيعهــا يف املبنــى بــدون وجــود      م

 مصدر للمياه فيهما االمر الذي  علها دون فائدة.  

       وجود تصدعات يف العديد من االماكن بـاملبنى نتيجـة سـوء التنفيـذ وعـدم

االشـــراف اجليـــد مـــن املهنـــدس املشـــرف واملكتـــب االستشـــاري بســـبب عـــدم   

لك عدم وضع مواسـري امليـاه والكهربـاء داخـل     استعمال الشبك املعدني وكذ

 احلوائط باملسافة املطلوبة فنيا.  

        هبــوط واضــح يف اعمــال بــالط احلــدائق بســبب عــدم الــدك اجليــد للرتبــة

 املراد تكسيته.  

           ســوء تنفيــذ شــبكة الــري الــذاتي للمســطحات اخلضــراء وهــي حاليــا غــري

 طها باملياه.  موجود على سطح االرض بسبب الردم باإلضافة إس عدم رب

       عــدم وجــود أي مســتند خــاص باملشــروع يف مقــر جهــاز الشــرطة الزراعيــة

بالرغم من استالمه نهائيا من جهاز تنمية وتطوير املراكز االداريـة الـذي   

يفــرتض بــه مــد جهــاز الشــرطة الزراعيــة بنســخة مــن اخلــرائط اخلاصــة     

 باملشروع بالكامل لغرض التشغيل والصيانة.  

 املقـــاول ابتـــدائيا ونهائيـــا مـــن جهـــاز تطـــوير املراكـــز   اســـتالم املشـــروع مـــن

االدارية دون وجود مندوب من جهـاز الشـرطة الزراعيـة بـالرغم مـن وجـود       

ــدوب  ــز االدار  منــ ــاز إس املراكــ ــن اجلهــ ــين مــ ـــم  فــ ـــام معهـــــــ ـــة للقيــــــــ يـــــــــ

 لتسليــــــم واالستــــــــالم  بأعمــــــال ا

رار الـظ حلقـف باملشـروعات املكلـف بهـا وإلـزام       حبصـر االضـ  عدم قيـام اجلهـاز    -

املكاتــب االستشــارية والشــركات املنفــذة املتعاقــد معهــا بأعــداد ملاضــر اثبــات    

االمـر الــذي قــد يضــعف  حالـة لكــل املشــاريع املتضـررة واملمتلكــات اخلاصــة بهــا   

طالبات الحقه مـن قبـل تلـك    الوضع القانوني للجهاز امام أي قضايا قد ترفع مل

 ب االستشارية والشركات املنفذة بالتعويض.  املكات

عــدم التقيــد بتعليمــات الــديوان بضــرورة وضــع خطــة واســرتاتيجية ومبعيــار      -

عـادة تقيـيم مشـاريع العقـود املربمـة وحتديـد اولويـات التنفيـذ حسـب          إلواضح 

درجة االهمية واعـداد اخلطـط وتـوفري الظـروف املالئمـة ألجـل ذلـك مبنحهـا         

ات مالية ألجل استكماهلا خاصة تلـك الـظ نسـب اجنازهـا     االولوية يف اي ترتيب

مرتفعــة وتقــع يف منــاطق آمنــة واعــادة النظــر يف العقــود الــظ ي تــدخل حيــز      

   التنفيذ من حيث مذي جدواها.

الـظ تـدفع   االشـراف للمكاتـب االستشـارية و   عدم قيـام اجلهـاز مبعاجلـة عقـود      -

االجنــاز الفنيــة    ربــط قيمــة الــدفعات مــع نســبة    وفــق دفعــات شــهرية وعــدم    

االشـراف ماليـا قبـل انتهـاء      اغلـب عقـود  نتهـاء  ترتـب عنـه ا  االمر الذي للمشروع 

 املشروع فنيا.  
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قيام اجلهاز بأبرام عقود لبعض املشاريع دون وجود تغطيـة ماليـة بهـا وفـق مـا       -

إس زيــادة حجــم االلتزامــات املاليــة  نــ  عليــه القــانون االمــر الــذي ترتــب عنــه 

 على الدولة.

 – الشــعالغــوط  –الصــيانة جملمــع عيــادات )البــدري   أعمــالالل متابعــة مــن خــ -

 (.مارس سابقـا2قرطبة ) –طريق املطار - زاوية الدهماني

حيث تبني وجود مالحظات فنية تكشـفف مـن خـالل املتابعـة متثلـف يف اآلتـي:        -

-  

 جممعات البدري غوط الشعال 

         )ــدري وغـــوط الشـــعال ــروع جممعـــي عيـــادات )البـ ــأخر يف اســـتالم مشـ التـ

اســتالمـا ابتــدائياـ  مــن الشــركة املنفــذة لوجــود بعــض املالحظــات الفنيــة ي   

يتم معاجلتهـا كمـا أن التـأخر ترتـب عليـه مطالبـه إدارة اجملمعـني بـإجراء         

بعــض أعمــال الصــيانة وتــوفري بــدائل لــبعض االعمــال املســتهلكة والــظ قــد  

 ع ضمن بند الصيانة الدورية خارج نطاق العقد.  تق

       عدم التزام الشركة املنفذة للمشـروعني املـذكورين مبـا س االتفـاق عليـه

بشأن معاجلة تسريب مياه األمطار حيث تبني مؤخرـا قيامهـا بإزالـة بعـض    

ــة       ــتحقات املاليـ ــا باملسـ ــل ومطالبتهـ ــن العمـ ــف عـ ــقف والتوقـ ــال بالسـ األعمـ

تكمال إعمـال املعاجلـة دون األخـذ يف االعتبـار مـا      اجلاهزة للصرف قبـل اسـ  

ســيرتتب علــى ذلــك نتيجــة هلطــول ميــاه األمطــار وخصوصـــا أن اجملمعــني    

 يقدمان اخلدمات للمواطنني.

    ــغيل ــرائط والرســـومات التنفيذيـــة وكتيبـــات التشـ التـــأخر يف تســـليم اخلـ

ــغيلها واتـــالف     ــوء تشـ ــه سـ ــات ترتـــب عليـ ــات إلدارة بعـــض اجملمعـ للمنظومـ

 منها نتيجة لعدم خربتها يف إدارة وتشغيل تلك املنظومات.لبعض 

      ــى ــلبـا علـ ــر سـ ــاز ووزارة الصـــحة أثـ ــر بـــني اجلهـ ــود تنســـيق مباشـ عـــدم وجـ

مســـتوي تنفيـــذ األعمـــال بالشـــكل املطلـــوب مـــع ظهـــور عوائـــق حالـــف دون    

االســـتفادة مـــن اجملمعـــات وخصوصـــاـ  فيمـــا يتعلـــق بـــالتجهيزات املكملـــة        

 ضمن اعمال العقود. ألعمال الصيانة والظ تقع

      ضعف الدراسة الفنية املسبقة للمشاريع وخصوصــا يف مقايسـات األعمـال

حيـــث لـــوحظ وجـــود عـــدة نـــواق  أساســـية أثـــرت ســـلبـا علـــى مســـتوى           

اخلـــدمات وعـــدم االســـتفادة مـــن اجملمعـــات ومـــن أهمهـــا عـــدم ادراج بعـــض 

ك املنظومــات واملعــدات الالزمــة لكافــة اجملمعــات. ويرجــع ذلــك لعــدم اشــرا    

الــوزارة باعتبارهــا اجلهــة املختصــة لتقيــيم االحتياجــات االزمــة ملثــل هــذه      

 املشاريع.

     تنصــل اجلهــاز مــن مســؤولياته ا ــاه كافــة املالحظــات الــظ تبينــف والــظ

ــاره الطــرف االول يف        ــز باعتب ــذ والتجهي ــى مســتوي التنفي متثــل قصــور عل

ه مـواد القـرار رقـم    التعاقد واجلهة املالكة هلـذه املشـاريع وفقــا ملـا نصـف عليـ      
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ــل    ( 474) ــه أن حيـ ــة والـــذي اشـــار فيـ ــة الشـــعبية العامـ ــن اللجنـ ــادر عـ والصـ

اجلهاز ملـل القطاعـات واجلهـات االخـرى الـظ آلـف مشـاريعها إليـه. حيـث          

 ي يقم مبا  ب إللزام الشركات مبعاجلتها.

 مارس سابقـا "(  2جممعات )زاوية الدهماني وقرطبة "

 مـن شـركة    سـحب املشـروع  لقانونية بصدور قرار بي يتم اتباع االجراءات ا

الصــربية او فســخه بالرتاضــي وفــق مــا س االتفــاق عليــه مــع  مونــف انفســف

 م.22/4/2014الشركة مبوجب احملضر املربم بتاري  

      ــذ ــتكمال تنفيـ ــة السـ ــدمات الكهروميكانيكيـ ــة للخـ ــركة الراقيـ تكليـــف شـ

الصــادر  (77)اعمـال العقـد مبوجـب كتـاب رئـيس جملـس إدارة جهـاز رقـم         

أن تباشر الشـركة يف التنفيـذ اس حـني امتـام اجـراءات       م15/1/2014بتاري  

 التعاقد وقبل امتام اجراءات فسح العقد مع الشركة الصربية.

       ــا باســتكمال أعمــال املشــروع غــري متخصصــة يف الشــركة الــظ س تكليفه

يــة  صــيانة االعمــال املدنيــة وتقتصــر اعماهلــا يف اخلــدمات الكهروميكانيك     

 مبوجب عقد التأسيس واذونات املزاولة  

   توقــــف املشــــروع نتيجــــة خمالفــــة اجلهــــاز لإلجــــراءات املنصــــوص عليهــــا

باللوائح والقرارات اخلاصة بالتعاقد فرغم قيام اجلهـاز باإليعـاز للشـركة    

بالبدء يف التنفيذ ي يتم تكليف الشـركة رمسيـاـ  مبوجـب عقـد ومقايسـات      

ر االعمـال املنفـذة يف السـابق وال حصـر     اعمال وكميـات حيـث ي يـتم حصـ    

ودراسة االعمال املتبقية والظ يستوجب تنفيذها من قبـل شـركة الراقيـة    

 االمر الذي أفضى الي توقف املشروع رغم أهميته.

          عدم التنسـيق املطلـق مـع ادارة املشـروعات بـوزارة الصـحة لتزويـدها بكافـة

ــاريع و   ــذه املشـ ــة بهـ ــومات املتعلقـ ــتندات والرسـ ــتالمها  املسـ ــي السـ ــا يفضـ مبـ

واملنظومــات  تشــغيليا وإداريـــا ووضــع آليــة يــتم مــن خالهلــا توريــد األجهــزة   

تتضمنها عقـود صـيانة وحتديـد اجملمعـات وذلـك لضـمان        الضرورية والظ

اســتكماهلا لتقــديم أفضــل اخلــدمات للمــواطنني وإعطــاء املوضــوع االهميــة   

 القصوى.

 ت اجملمعــة باســتكمال معاجلــة عــدم إلــزام الشــركات املنفــذة بكافــة العيــادا

املالحظــات علــى األعمــال الــظ تقــع ضــمن اعمــال العقــود الــواردة بتقــارير      

اللجــان املشــكلة باجلهــاز االمــر الــذي ترتــب عنــه اســتالم هــذه املشــاريع مــن   

قبــل وزارة الصــحة حلاجتهــا املاســة خلــدماتها نتيجــة طــول فــرتة الصــيانة   

الـظ تقـع يف نطاقهـا    احملليـة   والضغط الذي مورس عليها من قبل اجملالس

 هذه املشاريع.

أمجالي قيمـة الـدفعات املقدمـة لكافـة الشـركات حسـب البيانـات املقدمـة مـن           -

إس غايــة بدايــة ســنة م 2007( تشــمل الفــرتة مــندينــار 4,213,085,857اجلهــاز )

 لوحظ بشأنها ما يلي:م 2013باستثناء اربعة عقود س منحها سنة م 2011
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  ( 1.09)خطــاب ضــمان دفعــة مقدمــة منتهــي الصــالحية بقيمــة   (118)عــدد

خطـــاب تــأمني نهـــائي منتهــي الصـــالحية بقيمـــة   ( 98)دينـــار وعــدد   رمليــا 

 .م31/12/2016، وذلك يف دينار نمليو (223.2)

         ــات ذات االختصـــاص بشـــأن تقـــاعس ــدم قيـــام اجلهـــاز مبخاطبـــة اجلهـ عـ

ال خطابـات الضـمان امـا    املصارف يف الاذ االجراءات املكلفة بها قانونية حي

بالتمديـــد أو التســـييل عنـــد الطلـــب االمـــر الـــذي يضـــع االطـــراف الثالثـــة    

 )اجلهاز ـــ املصرف ـــ الشركة(.  

  هلــا دفعــات مقدمــة دون  س الصــرفوجــود عقــود دفعــة مقدمــة  (230)عــدد

 خطابات ضمان.

 اهليئة العامة للمياه

 

 ها.افتقار اهليئة اس الئحة مالية وإدارية تنظم عمل -

عــدم تصــديق بعــض الفــواتري الــظ س صــرفها عــن طريــق العهــد املاليــة والــظ     -

ــا عـــن   ــه    (100)تزيـــد قيمتهـ ــار مـــن مصـــلحة الضـــرائب. فضـــاـل عـــن  زئـ دينـ

 البعض منها تهربا من السداد.

عــدم الدقــة يف القيــد بالســجالت املاليــة فضــاـل عــن كثــرة الكشــط والتعــديل       -

 والكتابة بقلم الرصاص.

ادارة اهليئة باألخذ مبالحظـات مكتـب املراجعـة الداخليـة مـن خـالل       عدم قيام  -

التقـــارير الـــظ يـــتم إعـــدادها وتقـــدميها لتفـــادى بعـــض املخالفـــات وتصـــحيح    

 اال رافات.

إغفـال خــتم مجيــع اذونــات بالصــرف واملسـتندات املرفقــة خبــتم يفيــد الصــرف    -

 (105)ادة )ختم اخلزينة( لضمان عدم تكرار صـرفها وذلـك باملخالفـة لـن  املـ     

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن  

ختم أذونات الصرف خبتم )صرف( من قبـل املراقـب املـالي والـذي حيـتفظ بـه        -

 باملخالفة الختصاصاته.

 (99-100)ضــعف التعزيــز املســتندي لــبعض اذونــات الصــرف باملخالفــة للمــادة    -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 خبطابات الضمان خبزينة اهليئة.عدم االحتفاظ  -

عــدم احملافظــة علــى دفــرت يوميــة الصــندوق داخــل اخلزينــة باملخالفــة للمــادة     -

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (81/82)

دينـار  ( 820,403)قيام إدارة اهليئة بالصرف بالتجـاوز علـى البـاب األول مببلـز      -

دينــار لســنة  ( 3,841)مببلــز  يف حــني كــان مقــدار التجــاوز علــى البــاب الثــاني   
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ــادة    م2016 ــن  املـ ــة لـ ــك باملخالفـ ــة  (87) وذلـ ــن الئحـ ــابات   مـ ــة واحلسـ امليزانيـ

 .واملخازن

 (82,000)حتميــل بنــد اإلعاشــة واإلقامــة للعــاملني بالبــاب األول مبــا قيمتــه          -

ــة     ــة العامـ ــع للنظافـ ــق الالمـ ــواتري شـــركة الطريـ ــة فـ ــار وهـــي متثـــل قيمـ  دينـ

 قانون النظام املالي للدولة   من( 10)باملخالفة للمادة 

ــدي علـــ      - ــرف النقـ ــلوب للصـ ــد كأسـ ــام العهـ ــتخدام نظـ ــع يف اسـ ــب  ىالتوسـ اغلـ

ــادة   ــابات  ( 109)احتياجـــات اهليئـــة باملخالفـــة للمـ مـــن الئحـــة امليزانيـــة واحلسـ

 واملخازن.

 السليمة. احملاسبية عدم امساك سجل العهد بالطريقة -

ألــف دينــار وفــق الكشــف ( 27,690م )2016إليــرادات خــالل الســنة املاليــة ا تــدني -

ت اهليئــة خــالل احملــال مــن قبــل إدارة اهليئــة؛ وفيمــا يلــي بيــان مقارنــة بــإيرادا  

 السنوات السابقة:

 مجلة اإليرادات الفعلية السنة املالية 

2010 552,331 

2011 362,200 

2012 80,550 

2013 122,390 

2014 121,120 

2015 43,520 

2016 27,690 

 

 -: مبجاالت املياه االتفاقيات واملعاهدات الدولية

ــا طرفـــا يف عــدة منظمــات وهيئــات ووكــاالت دوليــة وإقليميــة       تعتــرب ــى ليبي تعن

ــاه  ــز      ، مبجــاالت املي ــات تكمــن يف التعــاون املشــرتك وتعزي ــة هــذه االتفاقي وان أهمي

عـــدم ويالحـــظ بشـــأنها  مكانـــة ليبيـــا باهليئـــات واملنظمـــات والدوليـــة واإلقليميـــة 

أدي إس تراكمهـــا  ممـــا الســـداد لالشـــرتاك الســـنوي هلـــذه االتفاقيـــات واملعاهـــدات

يف تنميــة وتطــوير املــوارد  عــدم اســتفادة الدولــة  ووترحيلــها مــن ســنة الــي اخــري   

 املائية.

  الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
داد تابع الـديوان اداء إدارة التشـغيل والصـيانة مبنطقـة طـرابلس فيمـا يتعلـق بإعـ        

داخــل نطــاق املكاتــب   خطــة حلملــة تنظيــف وتســليك عــدد مــن قنــوات التصــريف   

فـارة ــــ مكتـب    مكتب غـرب طـرابلس ــــ مكتـب اجل     )مكتب شرق طرابلس ـــالتالية: 

 -تاجوراء مكتب عني زاره( وتبني االتي: 
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عنـــد  تعـــدم الـــاذ أي إجـــراءات خبصـــوص املنـــاطق الـــظ توجـــد بهـــا اختناقـــا  -

إس قفـل الشـوارع والطـرق الرئيسـية ودخـول امليـاه إس        سقوط اإلمطار وتؤدى

منطقة عرادة ــــ منطقـة تقسـيم اجلـران ــــ منطقـة تـاجوراء ــــ         )املنازل السكنية 

منطقـــة الغـــرارات ــــــ مـــداخل مدينـــة طـــرابلس اجلنـــوبي الســـواني ـــــ الشـــرقي   

   .البيفى ــ الغربي جنزور(

ــع اجل   - ــة وبالتنســـيق مـ ــدابري الالزمـ ــاد التـ ــدم الـ ــوفري  عـ ــة لتـ ــات ذات العالقـ هـ

الســيولة الالزمــة واملــواد التشــغيلية اليوميــة إلعمــال محلــة  هيــز وتنظيــف    

غرف تصريف ميـاه اإلمطـار حسـب احلـدود اإلداريـة ملدينـة طـرابلس، خاصـة         

يف ظــل عــزوف القطــاع اخلــاص بعــدم التعامــل مــع إدارة املنطقــة بالصــكوك         

ــة، و ــديو املاليـ ــراكم الـ ــى إدارة تـ ــة علـ ــأخر يف   ن املاليـ ــا أدى إس التـ ــة ممـ املنطقـ

 تنفيذ احلملة.  

عدم القيام بصيانة اآلليـات واملعـدات يف الوقـف املناسـب وقبـل البـدء يف احلملـة         -

 االمر الذي كان له األثر السليب على تقديم اخلدمات.  

عـدم اعـداد الدراســات االوليـة واملستفيضـة للمنــاطق الـظ حتتـاج إس اســتبدال        -

ة ميــاه الصــرف الصــحي وميــاه اإلمطــار نتيجــة التوســع   وزيــادة يف ســعة شــبك 

 العمراني والربط العشوائي على الشبكة.  

عــدم التنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة للعمــل علــى تنظيــف جوانــب وســواتر    -

 الطرقات من االتربة واملخلفات.  

وعــدم متكــن  للتخريــب تعــرض بعــض ملطــات الضــ  والرفــع مليــاه اإلمطــار     -

 الشركة من صيانتها وإعادة تشغيلها.  

تنفيذ بعض الطرق الرئيسـية مـن غـري منظومـة تصـريف ميـاه اإلمطـار مثـل          -

)مدخل طرابلس طريق السواني ــ جنـزور ـــ تـاجوراء( ممـا نـتج عنـه خمتنقـات        

   إثناء سقوط اإلمطار

مــيم عــدم الــاد االجــراءات الكفيلــة وبالتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة لرت      -

الســياج اخلــاص بــالطريق الســريع )الــدائري الثــاني( ألنــه أقــل منســوب مــن          

املنـــاطق اجملـــاورة والتعـــديات الـــظ تـــتم بفـــتح قنـــوات تصـــريف ميـــاه اإلمطـــار  

 للمناطق اجملاورة للطريق.  

قصــور شــركات اخلــدمات العامــة بتنظيــف الطــرق وإزالــة األتربــة ممــا أدى       -

 ء سقوط اإلمطار.لقفل فتحات تصريف مياه اإلمطار أثنا
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 الفصل العشرون: قطاع املواصالت 

 املواصالت ديوان وزارة
 من خالل فح  ومتابعة وتقييم املشاريع لوحظ االتي: ـــ

عــدم وضــع خطــة واســرتاتيجية واضــحة وعمليــة لكيفيــة تعامــل الــوزارة مــع     -

ملف القضايا املرفوعة ضـد الدولـة الليبيـة مـن قبـل الشـركات املتعاقـدة علـى         

بعض املشاريع والـظ طالبـف فيهـا بتعويضـات عـن االضـرار الـظ حلقـف          تنفيذ

بهــا مــن أعمــال النهــب والتخريــب للتجهيــزات واملــواد واملعــدات مبواقــع العمــل      

أبـان احــداث ثـورة الســابع عشـر مــن فربايـر وخصوصــا الـدعاوي املرفوعــة امــام      

   .احملاكم الدولية

بــه املوجــه الــي جملــس  الــديوان مبوجــب كتا بتوصــياتعــدم التعامــل جبديــة   -

واملتعلـــق بضـــرورة اجـــراء  م14/1/2016املـــؤرخ يف  (19 – 654)الـــوزراء ذو الـــرقم 

التســوية الالزمــة لعقــود االشــراف مــن حيــث تعديلــها مبــا يتوافــق مــع شــروط   

ــواردة بنمــاذج عقــود اســتخدام املكاتــب االستشــارية املعتمــدة بالئحــة        الــدفع ال

ــى اتعــاب االستشــاري كنســبة مــن    العقــود االداريــة حبيــث يكــون الصــرف ع    ل

االعمال املنفذة فعليا لعقود التنفيذ ومبا ميكن من اعـادة التـوازن املـالي لعقـود     

 االدارة واالشراف ليتم الصرف حسب االعمال املنجزة.

ــب        - ــة وذات نسـ ــة ذات االهميـ ــاريع القائمـ ــتكمال املشـ ــة السـ ــنح االولويـ ــدم مـ عـ

ات الطـــوارئ واللجـــوء إس ابـــرام االجنـــاز املتقدمـــة وعـــدم تضـــمينها يف ميزانيـــ

عقـــود مشـــاريع جديـــدة االمـــر الـــذي أرهـــق كاهـــل الدولـــة بالتزامـــات ماليـــة  

 مضاعفة دون االستفادة منها.  

معظــــم اجلهــــات التابعــــة للــــوزارة غــــري ملتزمــــة بإعــــداد تقــــارير املتابعــــة يف   -

مواعيدها احملددة قانونا وتراخى البعض يف اعطاء االهميـة ملثـل هـذه التقـارير     

واســتفاء مجيــع البيانــات التعاقديــة واملاليــة املطلوبــة حــول التعاقــدات وهــو مــا    

 ساهم يف اقرار اجراءات تنفيذية خاطئة.  

عدم قيـام الـوزارة بوضـع معـايري لتقيـيم املشـاريع القائمـة مـن حيـث االولويـة            -

واجلــدوى والعمــل علــى انهــاء والغــاء عقــود املشــاريع الغــري جمديــة وخصوصــا    

حيـــز التنفيـــذ بســـبب عـــدم قـــدرة ادوات التنفيـــذ علـــى   تـــدخل العقـــود الـــظ ي

 تنفيذها والذي يرجع يف االساس لسوء اختيارها منذ البداية.

 املواصالتجهاز تنفيذ مشروعات 
عــدد الــدفعات تــوس الــديوان فحــ  املعــامالت املاليــة الــواردة مــن اجلهــاز وكانــف 

معاملـة ماليـة   ( 7)الظ خضعف للمراجعة الالحقة احملالـة للـديوان خـالل السـنة     
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وأهـــم مـــا تـــبني مـــن نتـــائج الفحـــ  لتلـــك   (دينـــار 10,707,934)بقيمـــة إمجاليـــة 

 -املعامالت على النحو التالي: 

  (.دينار 2,514,862)دفعة وقيمتها اإلمجالية ( 1)مصادقة بتحفظ عددها 

 (دينار 8,093,072)دفعة وقيمتها اإلمجالية  (6)ة عددها تعذر املصادق. 

قصور اجلهاز يف متابعـة مسـؤوليه كـاـل فيمـا خيـ  إرفـاق كافـة املسـتندات          -

والوثائق الظ تعزز إجراءات الصـرف وفـق األحكـام والشـروط الواجـب إتباعهـا       

مـن الئحـة احلسـابات ونـ      ( 97)العتماد إجراءات الصـرف عمـاـل بـن  املـادة     

 (5)مــن الئحــة العقـود اإلداريــة بشــأن العقــود الـظ تقــل قيمتهــا عــن   ( 84)ادة املـ 

 ر.مليون دينا

بشـأن   (1480-20-303)قصور اجلهاز وعدم تقيـده مبـا ورد بكتـاب الـديوان رقـم       -

 تكلفـة + هـاميف ربـح إس جـدول كميـات      بطريقـة مـن  التعاقـد  تعديل أسـلوب  

أسعار وملاسبة الشركة املنفذة وأيضـا االستشاري مبا ينفـذ علـى الطبيعـة    و

ولــذلك تعــذر التصــديق   م30/6/2009وحصــر األعمــال املنفــذة واملتبقيــة حتــى    

ــام   ــدفعات أرقـ ــى الـ ــراف   (41(،)40(،)39(،)38)علـ ــد اإلدارة واإلشـ ــة بعقـ اخلاصـ

اريس على مشروع مطار طرابلس العاملي اجلديد مقاولة شـركة مطـارات بـ   

والعمل علـى سـداد مسـتحقات االستشـاري نسـبة      ( 2008)للهندسة للعقد رقم 

 من إمجالي قيم املستخلصات وفق جداول الكميات واألسعار .

اخلاص مبشـروع تنفيـذ طريـق    ( 20/2010)مراجعة الدفعة الثالثة للعقد رقم  -

الزعـــراء( مقاولـــة شـــركة ارتقـــاء اجملـــد للمقـــاوالت العامـــة    –)حـــي الفقهـــاء 

لصــف النتــائج إس  ــاوز النســبة املســمون بهــا يف العقــد حيــث بلغــف نســبة    وخ

مـن قيمـة العقـد األصـلية وعـدم أخـذ املوافقـة املسـبقة         %( 65)األمر التعديلى 

املعـدل   م2013لسـنة  ( 24)مـن قـانون   ( 1)من الديوان مبا يتوافق مـع نـ  املـادة    

يــات املنفــذة  بشــأن تنظــيم ديــوان احملاســبة وحصــر كامــل الكم     ( 19)لقــانون 

 باملشروع مدعم بالقطاعات التفصيلية معتمد من اجلهة.

اخلـاص مبشـروع صـيانة    ( 10/2008)جاريـة للعقـد رقـم     (25)مراجعة الدفعـة   -

ــراك   ــق )بـ ــة      –طريـ ــاوالت العامـ ــل للمقـ ــق األمـ ــركة طريـ ــة شـ ــبها( مقاولـ سـ

 -وخلصف نتائج املطابقة امليدانية إس: 

  خشن وعدم انتظام تغطيـة املـواد   ظهور الطبقة السطحية للطريق مبظهر

لـــــدوران الصـــــلبة واختفـــــاء اللمعـــــان منهـــــا خصوصــــــا يف منـــــاطق جـــــزر ا 

 ومنحنيات الطريق األفقية  

   عــدم اســتواء الســطح اخلــارجي للطريــق عنــد نهايــة كــل طبقــة خرســانية

إســفلتية للحمامــات وظهــور بعــض التموجــات أيضـــا يف الســطح اخلــارجي     

 للطريق.

  الطبقة السطحية للطريق.ظهور تشققات شعرية يف 
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 .عدم تواجد الشركة املنفذة وجهاز اإلشراف مبوقع املشروع 

التـأخر والتبـاطؤ مـن اجلهـاز يف الـرد واسـتيفاء مالحظـات الـديوان ممـا يرتتـب            -

 (46)عنـه تــأخر يف ســداد مســتحقات الشــركات ومبـا ال يتوافــق مــع نــ  املــادة   

 احملاسبة.بشأن تنظيم ديوان  م2013لسنة  (19)من القانون 

 مصلحة النقل الربي
مــن  (23)عــدم القيــام بإعــداد احلســاب اخلتــامي وذلــك باملخالفــة لــن  املــادة       -

 قانون النظام املالي للدولة.

فيمــا يلــي بيــان بــاحلواالت املاليــة واملصــروفات الفعليــة خــالل الســنة املاليــة           -

 واملالحظات الظاهرة بشأنه:  م 2016

  

 الرصيد املصروفات واالرتباطات احلواالت الواردة البيان

 (100,721) 949,998 849,276 الباب االول 

  43,200 256,799 299,999 الباب الثاني 

 57,521 1,206,797 1,149,275 االمجالي 
 

 
 

 

 

 

عـدم القيـام بقيــد وإدراج جمموعـة مــن االصـناف املشـرتاة خــالل السـنة املاليــة        -

بــدفاتر املخــازن فضــال  عــن عــدم وجــود بطاقــات أصــناف هلــا، وذلــك باملخالفــة     

 حة امليزانية واحلسابات واملخازن.من الئ (248)لن  املادة 

حيــث  فواملبيــالســفر علــى بنــد عــالوة  املمنوحــة الســلف  وتســوية عــدم إقفــال  -

( 9)الفـة لـن  املـادة    دينار غرب مسوى ممـا يعـد خم  42,730ظهر رصيد بقيمة 

فــاد وعــالوة  بشــأن الئحــة االي  (751)مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم      

 املبيف.

املنـاط بـه االمـر الـذي ادي     ضعف مكتب املراجعة الداخليـة عـن القيـام مبهامـه      -

 الي وجود العديد من املالحظات.

مــــن حيــــث عــــدم وضــــون القيــــد  طــــاء يف ســــجل االعتمــــاد وجــــود بعــــض االخ -

 والتسجيل بشكل منظم.

طبيعتهــا فضــاـل يالئــم عــدم القيــام حبفــظ وترتيــب االصــناف باملخــازن بشــكل   -

 عن عدم توافر وسائل احلماية الالزمة.

 السنوي.اجلرد  بتقريرعدم أدرج السيارات  -

 مصلحة الطرق واجلسور
مشــروعـا حيــث ( 65)الــظ ي يبــدأ العمــل بهــا بلــز امجــالي عــدد املشــاريع املتوقفــة و

بررت املصلحة ذلك ألسـباب منهـا وقـوع بعـض املشـاريع يف منـاطق تشـهد تـوترات         

أمنية وتوقف التمويل االزم لتغطية مسـتحقات الشـركات املنفـذة باإلضـافة اس     
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ــة بعــض الشــركات يف التنفيــذ وضــعف الــبعض االخــر يف االســتمرار         عــدم جدي

ــدم  ــبب عـ ــد بسـ ــن      بالتقيـ ــة مـ ــد أي دراسـ ــك ال توجـ ــع ذلـ ـــا. ومـ ـــا وماليـ ــدرتها فنيـ قـ

ــك املشــاريع ومــدى اجلــدوى مــن االســتمرار يف          ــيم عقــود تل املصــلحة إلعــادة تقي

هــا يف الئحــة العقــود  علي اســتكمال تنفيــذها او تســويتها وفــق الشــروط املنصــوص  

 اإلدارية.

 1998)السـنوات   خـالل  تنفيـذها  علـى  مشـروع متعاقـد  ( 176)عدد  وجود لوحظ -

 والـــبعض االخـــر  ـــاوزت منهـــا بســـيط مـــن تنفيـــذ عـــدد االنتهـــاء سم( 2010-

 ، يف تنفيـذها  يف ووجـود عـدد مـن املشـاريع ي يبـدأ العمـل      %( 90) نسبة اجنـازه 

ــنفف  ــلحة حـــني صـ ــك املصـ ــاريع تلـ ــى املشـ ــا علـ ــة  انهـ ــات قائمـ ــنوات التزامـ  للسـ

ــالرغم الســابقة ــك  ب ــك عقــود لتســوية الالزمــة االجــراءات تتخــذ ي مــن ذل  تل

ــاريع ــواء املشـ ــة  سـ ــن الناحيـ ــة مـ ــة املاليـ ــة او الفنيـ ــدى ودراسـ ــدوى مـ ــن  اجلـ مـ

املاليـة املخصصـة هلـا     مـن القيمـة   واالسـتفادة  أو الغاؤهـا  يف تنفيذها االستمرار

 على املصلحة . القائمة االلتزامات لتغطية

انتهـــاء صـــالحية خطابـــات الضـــمان مقابـــل الـــدفعات املقدمـــة وضـــمان حســـن   -

 لعدد كبري من العقود( وي يتم متديد صالحيتها حتى تارخيه.التنفيذ 

مبشــروع تصــميم وتوريــد   م(3/2013)تــأخر البــدء يف تنفيــذ أعمــال العقــد رقــم    -

وتركيب جسر مشـاة حديـدي بطريقـة املـدخل الغربـي ملدينـة طـرابلس رغـم         

اهميتـه واملتعاقـد علـى تنفيـذه مـع شـركة اسـاس العمـارة للمقـاوالت بـالرغم           

وفــتح  م4/9/2013أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى ابــرام العقــد بتــاري  مــن مضــي 

   اعتماد مستندي بكامل قيمة العقد.

التعاقد على صيانة عـدد مـن املشـاريع دون اصـدار التفويضـات املاليـة لتغطيـة         -

مــن حاجــة  عقــود تلــك املشــاريع مــا ترتــب عليــه عــدم البــدء يف تنفيــذها بــالرغم 

 عاجلة نتيجـة لتهالكهـا ولضـمان احلفـاظ علـى     تلك املشاريع إلجراء الصيانة ال

ومنهـا علـى سـبيل املثـال ال للحصـر عقـود        املكونات األساسـية ألعمـال املشـاريع   

ــام  -17/2014-12/2014-81/2018-80/2013-51/2013- 36/2013-27/2013)ارقــــــ

20/2014) 

كــم مــع 4التعاقــد علــى اجــراء الصــيانة الطارئــة بطريــق ســيدي ســليم بطــول   -

بتــــاري   م93/2013ملتــــوازن للمقــــاوالت مبوجـــب العقــــد رقــــم  شـــركة العلــــو ا 

حيــث لــوحظ التــأخر امللحــوظ يف تنفيــذ أعمــال العقــد وأن نســبة     م.22/9/2013

صـــنفف بالطارئـــة  مـــن حيـــف أن األعمـــال %(10) اإلجنـــاز الفنيـــة ي تتجـــاوز

 خالل فرتة التعاقد.

جلســور التعاقــد علــى عــدد مــن املشــاريع حلمايــة وصــيانة وإصــالن عــدد مــن ا    -

للمقــاوالت مبوجــب  باملنطقــة الشــرقية مــع شــركة اســاس العمــارة  املتضــررة

حيــث لــوحظ عــدم البــدء  (114/2013-113/2013-112/2013-111/2013) العقــود

بــالرغم مــن اهميــة صــيانة  م2013يف تنفيــذ تلــك العقــود واملربمــة خــالل العــام  
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جـراءات الالزمـة   االعمال املتضررة لتلك املشـاريع مـع عـدم الـاد املصـلحة لإل     

ــة       ــال مبيزانيـ ــك االعمـ ــمني تلـ ــدم تضـ ــة وعـ ــن ناحيـ ــذة مـ ــد الشـــركة املنفـ ضـ

 ها اعمال طارئة.رعتبااب م2016الطوارئ للعام 

دون وجــود  م2010التــأخر يف تنفيــذ املشــاريع املتعاقــد علــى تنفيــذها قبــل ســنة     -

أي مـــربرات او ظـــروف قـــاهرة خـــالل فـــرتة التعاقـــد مـــع عـــدم قيـــام املصـــلحة   

تلك العقود والـاد االجـراءات الالزمـة ضـد الشـركات املتعاقـدة وفقــا        بتسوية 

 املنصوص عليها بالئحة العقود اإلدارية يف هذا الشأن. لألحكام

س التعاقــد علــى اعمـــال اعــداد الدارســـات والتصــاميم ملشـــروع صــيانة طريـــق       -

ــية    –)قصـــر بـــن غشـــري   ــارات اهلندسـ ترهونـــة( مـــع شـــركة الســـاحل لالستشـ

ــة االعمــال      م( 13/2013)مبوجــب العقــد رقــم    ــف بلغــف نســبة االجنــاز الفني حي

ــروع   %(60)املشـــروع  ــاء مـــن اجـــراء الصـــيانة الالزمـــة للمشـ يف حـــني س االنتهـ

ــم       ــد رقــ ــب العقــ ــاوالت مبوجــ ــريع للمقــ ــار الســ ــع شــــركة القطــ املــــذكور مــ

 م(.102/2013)

لمصــلحة حتــدد اولويــات حســب درجــة االهميــة يف تنفيــذ   عــدم وجــود خطــة ل -

ــاريع  ــذ املشـ ــر الـ ــرام   األمـ ــدفها ابـ ــلحة هـ ــأن املصـ ــح بـ ــن    ي يوضـ ــدد مـ ــرب عـ أكـ

التعاقدات دون األخذ يف االعتبار مدى اجلـدوى مـن تنفيـذها واالسـتفادة منهـا      

والضــعف يف تقيــيم ودراســة املشــاريع قبــل التعاقــد مــا يرتتــب عليــه   مــن ناحيــة

لية علـى تعاقـدات غـري مدروسـة وال تتمثـل أي اولويـة يف ظـل        صرف مبالز ما

 الظروف الراهنة.

الواقــع  رغــم قيــام املصــلحة بــأبرام عقــد ألعمــال الصــيانة الطارئــة لالجنــراف   -

مبنطقــة الــوادي الشــرقي املتعاقــد علــى تنفيــذه مــع الشــركة العامــة للطــرق     

ــور مبوجــــــب العقــــــد رقــــــم     وبقيمــــــة امجاليــــــة قــــــدرها   م (1/2015)واجلســــ

ألعمــــال املــــذكورة ضــــمن ميزانيــــة ( اال انهــــا قامــــف بــــأدراج دينــــار152,907)

ــة قــدرها   م 2016الطــوارئ للعــام   ــار، 70,000وبقيمــة امجالي ــى    دين ــا يــدل عل م

ســوء معاجلــة اال ــراف الواقــع بــالطريق يف الســابق ممــا ترتــب عليــه اضــافة     

 مبــالز ماليــة ملعاجلــة نفــس االعمــال ضــمن ميزانيــة الطــوارئ نتيجــة قصــور    

 املصلحة يف متابعة تنفيذ اعمال املشروع يف السابق.

قيام املصلحة بإدراج اعمال ازالة الرمال الزاحفة على الطرقـات العامـة ضـمن     -

باعتبارهــا اعمــال طارئــة يف حــني ي  م 2016الطــوارئ للعــام  املشــاريع مبيزانيــة

ل خـال  تقم بتفعيل العقود اخلاصة مبثل هذه االعمال واملتعاقـد علـى تنفيـذها   

 ابرمف من خالل هذه امليزانية.   وايضا العقود الظم 2010عام 

مشــروع معاجلــة االجنــراف الواقــع علــى ( 4/2017)لــوحظ بشــأن اعمــال العقــد  -

طريـق وادي ميمـون يرسـنون واملـدرج مبيزانيـة الطـوارئ سـوء تنفيـذ االعمـال          

حســب املواصــفات الفنيــة دون األخــذ يف االعتبــار اخلطــر الــذي ســيتعرض لــه     
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ــق       م ــروع وفــ ــذ املشــ ــتكمال تنفيــ ــاطؤ يف اســ ــة التبــ ــق نتيجــ ــتخدمي الطريــ ســ

 املواصفات الفنية املعتمدة.

انتهــاء مجيــع مــدة التعاقــد احملــددة باجلــداول الزمنيــة دون االنتهــاء مــن جــل       -

 الواردة مبيزانية الطواري   املشاريع

 فيذ وإدارة مشروع الطرق احلديديةجهاز تن
 بيانها كالتالي: (7)احلديدية عددميتلك جهاز تنفيذ الطرق 

 

 اسم املصرف رصيد أخر املدة احلساب

 343,619 التحول 
 الصحاري وكالة السكة

 1,860 املرتبات 
 الصحاري وكالة السكة

 الصحاري وكالة السكة صفر التسيريية 
 4,087,421 التحول 

 الصحاري الرئيسي 

 3,758,687 التحول
 اللييب اخلارجي 

 16,024 التحول
 اللييب اخلارجي 

 121,628,389 الودائع واالمانات 
 وكالة الطرق احلديدية 

 

املبـــاني واألثـــاث  يفعـــدم مســـك الســـجل اخلـــاص باألصـــول الثابتـــة واملتمثلـــة   -

واألراضــي الــظ تتبــع اجلهــاز ممــا يــؤدي لصــعوبة متابعــة حركتهــا وإجــراءات  

 اجلرد اخلاصة بها.

ــتيف   - ــرف واســ ــات الصــ ــرقيم اذونــ ــدم تــ ــات  عــ ــات باخلانــ ــة البيانــ اء وأدرج كافــ

مـن الئحـة امليزانيـة واحلسـابات      (100-99) املخصصة هلا باملخالفة لـن  املـواد  

 واملخازن.

تقصــري املراقــب املــالي يف االشــراف واملتابعــة علــى اداء القســم املــالي ومتابعــة          -

 .حوهلاتقارير اعداد خطابات الضمان املنتهية الصالحية و

قاطرة مبيناء اخلمس البحـري فضـاـل عـن وجـود قطـع       (16) لوحظ وجود عدد -

 مكان غري صاا للتخزين. يفالغيار مبصنع العوارض التابع للجهاز 

ــة     - ــنة املاليــ ــواردة خــــالل الســ ــة الــ ــواالت املاليــ ــة احلــ ــز م 2016بلغــــف مجلــ مبلــ

حني بلغـف مجلـة املصـروفات املاليـة خـالل السـنة مبلغــا         يف دينار  20,667,763

 دينار، والبيان التالي يوضح ذلك: 20,665,903وقدره 

 البند

قيمة احلواالت 

 الواردة

قيمة املصروفات 

 الفعلية

امجالي الرصيد 

 املتبقي

 1,860 20,665,903 20,667,763 ايا هاملرتبات وامل

 

املالية اخلاصة باجلهـاز خـالل السـنوات السـابقة مبلغــا       تبلغف مجلة االلتزاما -

  -دينار واجلدول التالي يوضح ذلك:  1,966,896



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

839 

 

 السنة املالية القيمة بند نفقات التشغيل

 2015التزام سنة  211,940 شركة املرآة ألعمال النظافة 

 2015التزام سنة  60,000 ورشة املباني لصيانة السيارات 

 2015التزام سنة  20,000 خزان مياه للمباني االدارية 

 2015التزام سنة  12,000 الطرق احلديدية الزاوية  خزان مبين ايداري

 2015التزام سنة  66,908 فواتري استهالك الكهرباء 
  370,848 االمجالي 

- 
 

 

ــادة      - ــن  امل ــد ادارة اجلهــاز ب ــة واحلســابات     (162)عــدم تقيي مــن الئحــة امليزاني

بشــأن تطبيــق بعــض    م2015لســنة ( 23)واملخــازن وقــرار رئــيس الــديوان رقــم    

الضــوابط علــى حســابات املصــرفية واجلهــات املمولــة مــن اخلزانــة العــام حيــث    

 م.31/12/2016حتى  دينار (121,628,389) بلز امجالي الرصيد باحلساب

مبلغــــــــا  م 31/12/2016 يفبلـــــــز رصـــــــيد االعتمـــــــادات املســـــــتندية باجلهـــــــاز      -

مجيــــــع أن اعتمــــــاد مســــــتندي ولــــــوحظ  (24)لعــــــدد  دينــــــار (321,692,512)

 م31/12/2016منتهيــة الصــالحية وي يــتم  ديــدها حتــى تــاري      االعتمــادات

  -وبيانها كالتالي: 

 القيمة  تاري  فتح االعتماد  املشروع  اسم الشركة 

 28,703,156.000 م 18/7/2010 توريد حتويالت  شركة الصني املدنية 

 6,457,649.000 م18/7/2010 توريد حتويالت  شركة الصني املدنية

 20,457,458.000 م9/1/2011 توريد قضبان  شركة الصني املدنية 

 29,516,582.000 م 9/1/2011  توريد قضبان شركة الصني املدنية 

 

إال لشــركات غــري ليبيــة  خطابــات ضــمان منتهيــة الصــالحية   (4) وجــود عــدد -

 وبيانها كاالتي:اجلهاز للجهات املعنية وي يتم الرد ادارة رغم خماطبة أنه 

 اجلنسية  الشركة املنقدة  اسم املشروع 

تاري  االنتهاء الصالحية 

 خطابات الضمان لدفعة 

تنفيذ مسار الطريق احلديدي سرت 

 /اخلمس/ طرابلس

 م12/6/2016 صينية شركة الصني املدنية

 م31/12/2014 صينية شركة الصني املدنية تنفيذ مسار الطريق احلديدي سبها

احلديدي تنفيذ مسار الطريق 

 طرابلس / راس اجدير
 صينية شركة الصني املدنية

 م12/6/2016

تنفيذ مسار الطريق احلديدي سرت 

 /بنغازي
الشركة الروسية 

 لسكة احلديدية
 م24/4/2012 روسية

 م31/12/2017 تركية شركة...... االشراف على تنفيذ مسار

 م31/12/2017 تركية EPPMشركةوسسسس الطريق احلديدي سرت /بنغازي
 

يـوم   836اس أكثـر مـن   تصـل  مدة االجازة لبعض مـوظفني اجلهـاز   لوحظ أن  -

بــالز ماليــة مب تعليــه يف حالــة بلــو  ســنة التقاعــد ترتيــب التزامــا   بممــا يرتتــ

بشـأن اسـتحقاق املوظــف    م2010لسـنة  ( 12)املـادة  تـن  عليـه   طائلـة حسـب مـا    
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حــالظ احلفــظ الصــريح أو  يفللمقابــل املــادي عــن االجــازات الســنوية املتكرمــة 

 وان يتجاوز مدة ستة أشهر، احلفظ الضمين

ال خردة تابعة لقسم احلركـة موجـودة باجلهـاز و   سيارة  (17)تبني وجود عدد  -

 اجراءات حياهلا.   أيالاذ عدم  االستفادة منها فضاـل عن ميكن

  -ما يلي: لوحظ  من خالل الزيارة امليدانية للمخازن التابعة للجهاز -

  السعة التخزينية مما ادي الي عدم فصل كل صنف على االخر.ضيق 

       عــدم وجــود منظومــة اإللكرتونيــة تــنظم العمــل ليــتم مــن خالهلــا متابعــة

 املخزون.  

   مـــن  (209)عـــدم وجـــود بطاقـــات متابعـــة االصـــناف باملخالفـــة لـــن  املـــادة

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 االطفـاء بـاملخزن    تأسـطوانا  يفمثلـة  عدم وجود وسائل االمن والسالمة املت

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (220)باملخالفة لن  املادة 

 عدم وجود محاية كافية للمخازن 

 اجلديد امساعد راس اجدير الطريق السريع
كـم ميتـد مـن    1700 وبطـول  متابعة تنفيذ الطريق السريع اجلديد أنشئ مشروع

 اللجنـة الشـعبية العامـة رقـم    إس أمساعد شرقا( مبوجـب قـرار    غربا رأس أجدير)

ــام تنفيــذ م 2010لســنة ( 346) ــاون بــني      يف مق معاهــدة الصــداقة والشــراكة والتع

ــة املســتقلة          ــة والذمــة املالي ــه الشخصــية االعتباري ــث تكــون ل ــا حبي ــا وإيطالي ليبي

املشـــروع إس اســـتقطاب نســـبة يهـــدف وويكـــون مقـــر املشـــروع مبدينـــة طـــرابلس  

كــــبرية مــــن حركــــة املــــرور بــــالطريق الســــاحلي القــــائم بهــــدف حــــل مشــــكلة  

املختنقات املرورية بالعديد مـن املنـاطق وتكـون حركـة تنقـل انسـيابية مـن املـدن         

 .الرئيسية وكذلك الدور احليوي يف حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ميول املشروع من مصدرين على النحو التالي:

            عقود التصـميم وعقـد ازالـة االلغـام املتعلقـة مبسـار الطريـق تقـوم الدولـة

واعــادة  مــن البــاب الثالــث )املشــروعات والــربامج التنمويــة  ابتمويلــه ةالليبيــ

 يمة املخصصة من اجلانب االيطالي.املشروع بالقاالعمار( لضمان تنفيذ 

    ــراف فيـــ ــد اإلدارة واالشـ ــذ وعقـ ــد التنفيـ ــق بعقـ ــا يتعلـ ــن  تم متويفيمـ ــها مـ لـ

ــب ــاون       اجلانـ ــراكة والتعـ ــداقة والشـ ــدة الصـ ــق معاهـ ــك وفـ ــالي وذلـ االيطـ

املربمة بني ليبيا وايطاليا بأن يلتزم اجلانـب االيطـالي بتـوفري مبلـز وقـدره      

 مليــون دوالر ســنويا( 250)علــى عشــرون عــام بواقــع  ) ســة مليــار دوالر( 

 .لص  لتنفيذ املشروع
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 -املشروعات املمولة من اجلانب اللييب:  أواـل:

مشروع أعادة التصـميم واعـداد مسـتندات العطـاء والتصـاميم النهائيـة ملشـروع         -

أمســـاعد(  –أمســاعد( قطـــاع )املــرج    –الطريــق الســـريع اجلديــد )رأس أجـــدير   

ــو مــرت مــن   ( 400)والوصــالت لكــل مــن تاورغــاء، وســلوق وطــربق بطــول       كلي

اجلهــة التنفيــذ ملاصــة    م2010/  11/  7ري  بتــا 2010/د/1عقــد رقــم  خــالل 

ــل     ــزات وشــــركة يوكســ ــة والتجهيــ ــة للخــــدمات اهلندســ الشــــركة الوطنيــ

ــة  بروجـــي ليبيـــا دينـــار س صـــرف القيمـــة التعاقديـــة نســـبة   7,395,000بقيمـ

 خالل فح  املستندات لوحظ اآلتي:ومن  % 100اجناز 

  ( املـــرج س تشــكيل جلنـــة فنيـــة ملراجعـــة وقفـــل احلســـاب اخلتـــامي لعقـــد– 
ــم    ــرار رقـ ــب القـ ــاعد( مبوجـ ــنة 11امسـ ــهر   م2013لسـ ــد شـ وي  م2013-11منـ

تســتكمل اعماهلــا حتــى تارخيــه لعــدم حصــول اللجنــة املســتندات املطلوبــة      

   إلنهاء العمل.

       ــات ــاد املستخلصـ ــروع باعتمـ ــارية إلدارة املشـ ــركة االستشـ ــام الشـ ــدم قيـ عـ

 من الشركة املنفذة والظ س صرفها. املقدمة

    قيــــام إدارة املشــــروع بصــــرف قيمــــة االعمــــال اخلاصــــة بتنفيــــذ االعمــــال

والــظ تــبني   (1695+  200- 1586+  400)اجليوتقنيــة للقطــاع مــن النقطــة   

 عدم تنفيذها.

      صــرف قيمــة العقــد بالكامــل عــدا قيمــة االمــر التعــديلى قبــل االنتهــاء مــن

م الوصــالت مبــا فيهــا املســتندات املتعلقــة بإعــادة تصــمي ســتالمهااالعمــال وا

 كليو مرت. (77)احململة على العقد والظ تقدر طوهلا 

 – مشروع أعداد الدراسـات والتصـاميم للطريـق السـريع اجلديـد )رأس أجـدير       -

/  2رقـم   عقـد لتنفيـذه ال  املرج( ووصـلة بنغـازي ابـرم   -أمساعد( للقطاع )زلطن 

ــاري  ب 2010د/  ــدو     م2011/  11/  10تـ ــة احملـ ــر للهندسـ ــركة النهـ ــذ شـ دة تنفيـ

وااللتــزام القــائم علــى  % 50بنســبة االجنــاز  دينــار 26,901,036 قيمــة العقــد:ب

 قد لوحظ بشأمه ما يلي:دينار 13,316,013العقد 

        التأخر يف أنهاء اعمال املشروع حسب املـدة املتفـق عليهـا بالعقـد املـربم االمـر

الــذي يعكــس عــدم قــدرة الشــركة علــى اســتكماله رغــم مــرور أكثــر مــن     

 لى ابرام العقد.سف سنوات ع

      س تغــيري بعــض االســس واملعــايري التصــميمية املعتمــدة مبصــلحة الطــرق

واملتعلقة باجلزيرة الوسطي بدون وجود أي مـربرات لـذلك حيـث ي تؤخـذ     

 يف االعتبار متطلبات السالمة والتوسعات املستقبلية.  

          وجود تبـاين يف موضـوع العقـد االصـلي واالمـر التعـديلى املعـد باخلصـوص

موضـوع العقـد االصـلي    الطريـق، حيـث أن   من حيـث موضـوع العقـد وطـول     

وفــق كــم، يف حـني  ( 1273)املــرج( ووصـلة بنغــازي وبطـول    –قطـاع )زلطـن   
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ووصــلة بنغــازي بطــول ( املــرج –رأس أجــدير )التعــديل فــأن القطــاع أصــبح 

 كم. (1329.7)

       تعــديل شــروط    تعــديل أعمــال العقــد وتقســيمها إس ثالثــة قطاعــات مــع

بالعقد االصلي بعـد أن س الصـرف علـى كامـل القطـاع      الدفع املتفق عليها 

مــن قيمــة العقــد، حيــث ترتــب عــن ذلــك اخــتالف ســعر الكيلــو مــرت   %( 35)

 -الواحد من قطاع إس أخر كما هو موضح باجلدول التالي: 

 رقم القطاع

المجالية القيمة ا

دينار  للقطاع)مليون(

 % 35بدون احتساب 

التكلفة )دينار( لكل 

كم طولي بدون 

 %35احتساب 

التكلفة )دينار( لكل 

كم طولي مع 

 %35احتساب 

القيمة االمجالية 

للقطاع )مليون( دينار 

 %35مع احتساب 

راس أجدير 

 مصراته
6,725,259 17,025,972 24,106,789 9,522,181 

مصراته 

 الربيقة
5,380,207 10,248 17,328,829 9,097,635 

الربيقة املرج 

 وصلة بنغازي
5,380,207 13,132 20,212,880 8,281,216 

 17,485,673 اجملموع
  26,901,036 

 

      توقيع ملضر اتفاق بني كل من )هيئـة املشـروعات العامـة وإدارة املشـروع

وشــركة النهــر للهندســة احملــدودة( واعتبــاره جــزء ال يتجــزأ مــن العقــد         

وعــدم ( 4)االصــلي حيــث س االتفــاق علــى اســتكمال االعمــال بالقطــاع رقــم  

ــاع رقـــم   ــاع رقـــم  (2)التطـــرق إس اســـتكمال تنفيـــذ القطـ ــا  (3)والقطـ س مبـ

 فاق عليه باألمر التعديلي.االت

 –مشــــروع مســــح وإزالــــة االلغــــام وخملفــــات احلــــروب للقطــــاع األول )املــــرج   -

اجلهــة  م2014/  3/  3بتــاري   2013/  2عقــد رقــم  لل كــم 400بطــول  أمســاعد(

ــد:    ــة العقـ ــكرية قيمـ ــة العسـ ــنف اهلندسـ ــذة: صـ ــار 10,000,000 املنفـ ــبة  دينـ نسـ

ــاز  ــد   % 15االجنـ ــى ال عقـ ــائم علـ ــزام القـ ــار  8,515,000 االلتـ ــالل  دينـ ــن خـ ومـ

   فح  لوحظ اآلتي

 .التأخر يف تنفيذ االعمال وفق املدة احملددة بالعقد 

     ــا عـــن الفـــرتة مـــن متـــف املوافقـــة علـــى ثالثـــة متديـــدات للمشـــروع واخرهـ

أشهر مبوجـب القـرار الصـادر عـن     ( 10)ملدة  م2017/  4/  24إس  م25/6/2016

دراســــة أن حيــــث لــــوحظ  م2017/  1/  9تــــاري   اإلدارة يفرئــــيس جملــــس 

ملــدة إلجــراءات الصــرف عــن التمديــدات عــن مــدة ســابقة مــن أجــل تغطيــة ا 

عـدم وجـود مـا يفيـد     ابقـا باإلضـافة اس  لألعمال الظ س تنفيذها ساملشروع 

 تنفيذ إي اعمال خالل فرتة التمديدات الظ متف املوافقة عليها.

مشروع اعادة تصميم مسار الطريق السـريع اجلديـد للقطـاع الـذي س تكليـف       -

للمكتب لالستشاري )بي. كي. أس( اجلنوب أفريقيـة لالستشـارات اهلندسـية    

كـــم قيمـــة التكليـــف:  65رأس أجـــدير، زوارة بطـــول  م2010/  10/  13بتـــاري  

إدارة ومن خالل فحـ  املسـتندات املقدمـة مـن     دينار مسددة بالكامل 170,000

 -املشروع لوحظ االتي: 
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     اللجنــة والصــادر عــن   م2010لســنة ( 42)قيمــة التكليــف وفــق القــرار رقــم

د ل س  170,000د ل غـــــري ان مـــــا س دفعـــــه  92,000الشــــعبية العامـــــة هـــــو  

   باملخالفة للتشريعات النافدة باخلصوصصرفها على دفعة واحدة 

   تضــمينه بــاألمر  س تكليــف شــركة النهــر بإعــادة تصــميم هــذا اجلــزء وس

 التعديلي بعقد شركة النهر.  

        وجود تقرير فين معتمد من قبـل أمـني جلنـة إدارة املشـروع يف ذلـك الوقـف

ويوصـــي بقبـــول أعمـــال التعـــديالت واملتمثلـــة يف إجـــراء تعـــديل املســـتندات 

 زوارة( علمـا بأن التقرير غري مؤرخ. –املعدة للقطاع )رأس أجدير 

    دة للصــرف )إذن الصــرف واملســتندات املرفقــة    عــدم وجــود املســتندات املؤيــ

املؤيــدة للصــرف وخاصــة املستخلصــات ودفــاتر احلصــر وملاضــر اســتالم     

 االعمال(

 -ثانيـا: العقود املمولة من اجلانب االيطالي: 

رأس أجـدير  -عقد اإلدارة واالستشارة ملشروع تنفيذ الطريـق السـريع اجلديـد     -

تنفيــذ أتــالف شــركات    م2010/ 12/  14بتــاري    2010/ د / 3رقــم أمســاعد  –

(PMC ) 11,566,916 يــورو املســدد مــا س صــرفه:  125,500,000بقيمــة تعاقــده 

 اآلتي:من خالل فح  املستندات املتعلقة باملشروع لوحظ  يورو

      قيمــة العقــد تشــمل ادارة املشــروع فقــط وال تشــمل اعمــال االشــراف الفــين

تـدفع مـن ميزانيـة الدولـة     علي التنفيذ والظ تتطلب مبالز ماليـة اضـافية   

 ستشارية.االشراف االكاتب الليبية مل

          يتم متويل العقد مـن خـالل املبـالز املخصصـة لتنفيـذ املشـروع مـن اجلانـب

يــل تنفيــذ املشــروع االمــر الــذي يرتتــب عنــه    لتمو يااليطــالي والــظ ال تكفــ 

 العجز من ميزانية الدولة.   تغطية

     عــدم وجــود مكتــب لــدى الشــركة بليبيــا حيــث تــبني بأنهــا تقــوم مبراجعــة

االعمــال مســتنديـا خــارج ليبيــا دون التحقيــق منهــا حقليـــا باملخالفــة للمــادة 

لــب مــن  والــي نصــف علــى اآلتــي )يط  ( 4)ة مــن العقــد املــربم الفقــرة   الرابعــ

الطرف الثـاني فـتح فـرع يف ليبيـا ويـتم االبقـاء علـى هـذا الفـرع طيلـة مـدة            

ــة واإلداريــة ملراحــل التصــميم         العقــد وذلــك إلدارة املشــروع واملتابعــة الفني

 وتنفيذ املشروع(.

    ــام الشــركة االستشــارية إلدارة املشــروع بتصــديق العقــد    (PMC)عــدم قي

د املـربم حيـث نصـف املـادة     لدى مصلحة الضرائب باملخالفة لنصـوص العقـ  

ــع الضــرائب والرســوم       " 22"  ــاني خيضــع إس مجي بــأن مكتــب الطــرف الث

احمللية املفروضة يف ليبيا طبقا للقـوانني الليبيـة السـارية إس أخـره واملـادة      

 يقوم الطرف الثاني بتسجيل العقد على نفقته مبصلحة الضرائب. (23)
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  االستشـاري مـن اجلانـب اللـييب     عدم وجود جلنة فنية تقوم مبتابعة اعمال

ــتم مبستخلصــات معتمــدة مــن ادارة املشــروع        ــدفع ت خاصــة وان طريقــة ال

وتصرف مباشرة مـن اجلانـب االيطـالي دون مرورهـا علـي ديـوان احملاسـبة        

 للمراجعة.

  ضعف اداء الشركة(PMC)     لإلدارة واالستشـارة يف إدارة املشـروع ومحايـة

 مصاا الطرف األول.

 ( 85)مللحـق )ب( لطريقـة السـداد للعقـد تـبني توزيـع       ومن خالل فح  ا%

ــى القطاعــات االربعــة حبيــث         ــة للعقــد بالتســاوي عل مــن القيمــة االمجالي

 -وتسدد وفق اآلتي: ( يورو 26,668,750)تكون قيمة كل قطاع 

  دأ مـن  شـهريـا تبـ  ( 72)كدفعة شهرية تنقسم بالتساوي على  %(40)نسبة

بغــض النظــر علــى املباشــرة يف التنفيــذ   القطــاع االول  توقيــع عقــد التنفيــذ 

ة وكـذلك  من عدمـه وبـدون أي خمرجـات أو اسـتفادة مـن القيمـة املدفوعـ       

تبــدأ مــن تــاري  توقيــع عقــود   ( 4، 3، 2)بالنســبة للقطاعــات األخــرى ارقــام  

 التنفيذ.  

ــرج     - ــذ القطــاع األول امل ــة املنفــذة:   c.c /2013/ 1أمســاعد رقــم   –عقــد تنفي اجله

 قيمــــة املشــــروع:   م2013/  9/  19ري  توقيــــع العقــــد   تــــا  شــــركة أمرب يلــــو 

شهرـا نسبة االجناز صفر، مـن خـالل فحـ      48يورو مدة التنفيذ  944,500

 املستندات املتعلقة باملشروع لوحظ اآلتي:

    س ارســاء تنفيــذ القطــاع علــى ائــتالف جمموعــة شــركات ايطاليــة يســمي

مبناقصــة ملــدودة اجريــف يف   م2010وذلــك يف ســنة ( بــي-ام -ســابيم )ســي

 مليون يورو. 850ايطاليا وعلي اساس حارتان يف كل ا اه وبقيمة 

  عيـــدت املمارســـة مـــن جديـــد وس الرتســـية علـــى ائـــتالف       أو م2013يف عـــام

شـــركات اخـــري حتـــف مســـمي امرب يلـــو وبلغـــف قيمـــة التعاقـــد حـــوالي  

مليـــون يـــورو وفـــق نفـــس الشـــروط االولـــي مـــن حيـــث عـــدد    944,500,000

 احلارات وبزيادة مائة مليون يورو.  

   ك بعقــد التنفيــذ للقطــاع األول وهــذا نظــام  اســتخدام شــروط عقــود الفيــد

دولي دقيق أكثر تفصياـل يكون يف صاا املقاول أكثـر مـن الطـرف األول    

وهــذا النــوع مــن العقــود يتطلــب متابعــة دقيقــة وإجــراءات إداريــة صــارمة       

 هذا النوع من التعاقد.وفعالة وحيتاج إس عناصر متمكنة يف 

      عدم قيام إدارة املشروع يف الاذ اإلجراءات القانونيـة حيـال الطـرف الثـاني

فيمــا يتعلــق بتطبيــق الشــروط التعاقديــة والتــأخر يف التنفيــذ واالكتفــاء     

مقاول الطريـق السـريع اللـييب وأخرهـا     تالف مبخاطبة املمثل القانوني الئ

 م.2014/  3/  30 الكتاب املؤرخ يف
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 صلحة املوانئ والنقل البحري م
قصــور مكتــب املراجعــة الداخليــة يف القيــام باألعمــال املنــاط بهــا وذلــك بالقيــام   -

مــن الئحــة  (88) بعمليــة اجلــرد املفــاجئ للخزينــة واملخــازن باملخالفــة للمــادة  

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

حيــث  اغفــال املصــلحة مســك ســجل لألصــول الثابتــة إلثباتهــا ومتابعتهــا مــن      -

 االضافة واالستبعاد وإحكام الرقابة عليها.  

 ضعف التعزيز املستندي لبعض أذونات الصرف. -

 عدم قيام املصلحة بقفل بعض العهد املصروفة خالل سنة الفح . -

ــة اال   - ــلحة بإحالـ ــام ادارة املصـ ــدم قيـ ــرادات عـ ــوانئ   احمليـ ــة ادارة املـ ــلة مبعرفـ صـ

 دينار   (4,006,250) امجاليمببلز حساب االيراد العام بوزارة املالية 

ــاع   - ــاء بنغــازي ومصــراته     لــوحظ امتن ــرادات   كــل مــن إدارة مين ــة االي عــن احال

 الي حساب املصلحة اخلاص باإليرادات.م 2016خالل سنة 

الـــاذ  دونســـيارات لــدي أشـــخاص أو جهـــات خــارج املصـــلحة    (7)وجــود عـــدد  -

 االجراءات الالزمة السرتجاعها.

املفتوحــة )ملليــة وخارجيــة(   ةادات املســتندياالطــالع علــى االعتمــ  مــن خــالل -

مبلــز وقـــدره  م 31/12/2016تــبني ان امجــالي رصــيد االعتمــادات حتــى تــاري        

 -دينار حيث تبني من خالل الفح  واملتابعة ما يلي:  (31,129,714)

عدم قيـام مصـلحة املـوانئ والنقـل البحـري بالـاذ االجـراءات القانونيـة حيـال           -

ث الــزامهم باملــدة احملــددة بالعقــد أو تنفيــذ غرامــات الشــركات املنفــذة مــن حيــ

 التأخري على تلك الشركات  

ــادات       - ــالحية االعتمــ ــد صــ ــرف لتجديــ ــة املصــ ــلحة مبخاطبــ ــام املصــ ــدم قيــ عــ

 املستندية املفتوحة.

عـدم قيــام املصـلحة بتشــكيل جلنـة لدراســة االعتمـادات وخماطبــة الشــركات      -

املشاريع املتعاقـد عنهـا، ويف حالـة    املتعاقدة مع مصلحة املوانئ وذلك الستكمال 

عدم  اوب الشركات أو عدم قـدرتها علـى اسـتكمال بـاقي املشـاريع يـتم قفـل        

االعتمــادات املفتوحــة واســرتجاع املبــالز وإحالتهــا حلســاب االيــراد العــام بــوزارة   

 املالية.

ــدفعات املقدمــة وجــود خطابــات ضــمان منتهيــة          تكشــف - مــن خــالل فحــ  ال

ــالحي ــد      ةالصـ ــرف بتمديـ ــة املصـ ــلحة مبخاطبـ ــم املصـ ــة وي تقـ ــاريع قائمـ ملشـ

ــان     ــا يلـــي بيـ ــلحة وفيمـ ــات او تســـييلها يف حســـاب املصـ صـــالحية تلـــك اخلطابـ

 يوضح خطابات الضمان منتهية الصالحية.
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 رقم العقد الشركة املنفذة اسم املشروع

قيمة خطابات 

 الضمان

تاري  انتهاء 

 الصالحية

تركيب انظمف ورادار لتتبع 

 ركة السفن ورصد التلوثح

 م10/4/2015 €1,242,969 6/2010 شركة ترانس

تأجيل ابتدائي مشروع مبين 

 املرسى مليناء سرت
الشركة الليبية 

 لالستثمار العقاري
 م12/11/2014 دينار18,409 24/2012

اعداد الدراسات والتصاميم 

 مليناء سرت
 م1/10/2011 دينار 389,250 28/2007 شركة هاسكونيق

اعداد الدراسات والتصاميم 

 مليناء سرت
 م1/10/2011 دينار77,850 28/2007 شركة هاسكونيق

 

ــم     - ــاع رقـ ــد االنتفـ ــة عقـ ــالل متابعـ ــن خـ ــواني-1-3)مـ ــلحة   (مـ ــني املصـ ــربم بـ واملـ

وشركة اجلمان للخدمات البحرية واملتعلـق بإنشـاء مركـز لتقـديم خـدمات      

ــطوانات      ــهائد اسـ ــد صـــالحية شـ ــق و ديـ ــة احلريـ ــتلزمات مكافحـ ــوفري مسـ تـ

ــائم بـــني الشـــركة      ــزاع القـ ــرابلس البحـــري والنـ ــاء طـ مكافحـــة احلريـــق مبينـ

 -واملصلحة تبني االتي: 

    اص بإقامــة مركــز لتقــديم خــدمات   عــدم الفصــل بــني عقــد االنتفــاع اخلــ

تــوفري مســتلزمات مكافحــة احلريــق وبــني التكليــف الصــادر عــن املصــلحة     

مبينــاء طــرابلس،  (23)للشــركة بشــأن اعمــال فــك وتركيــب املخــزن رقــم  

علــى اعتبــار ان التكليــف يتعــارض مــع عقــد االنتفــاع النتهــاء مدتــه احملــددة  

 وعدم متديده.  

 حيال االضرار الـظ حلقـف بـاملخزن نتيجـة      عدم الاد االجراءات القانونية

ناء الفك باإلضافة الـي عـدم   ع الشركة للطرق الفنية السليمة اثلعدم اتبا

ملوقع البــث يف موضــوع املــواد الــظ س فكهــا مــن املخــزن والغــري موجــودة بــا         

ــر اث   ــق ملضـ ــرها وفـ ــرفني،   والـــظ س حصـ ــن الطـ ــد مـ ــة واملعتمـ ــات احلالـ بـ

عهــدة الشــركة مــن تــاري  اســتالمها للموقــع  باعتبــار ان موقــع املشــروع يف 

ويف ظل عدم تقديم الشـركة ملضـر رمسـي مـن اجلهـات املختصـة يفيـد        

 بالتبليز عما س سرقته من املوقع.

    ــام بــــإجراء تســــوية كافــــة االجــــراءات املتمثلــــة يف التعــــديالت عــــدم القيــ

واالتفاقــات واالجتماعــات الــظ عقــدت بــني الطــرفني كونهــا تتعــارض مــع   

ــوده او        نتفــاع والعقــد اال ــا كجــزء مــن العقــد لعــدم تضــمينها ببن ــد به يعت

ضمن املالحق املتفق عليها مسـبقا خاصـة وان هـذه االجـراءات ترتـب عليهـا       

 عدة خمالفات و اوزات احلقف الضرر مبمتلكات الدولة.

مشــروع  م2007مــوانئ لســنة  /24لــوحظ مــن خــالل متابعــة أعمــال العقــد رقــم   -

صــيانة وتطــوير حــاجز امــواج مينــاء طــرابلس البحــري أن شــحنات االمسنــف      

غــري مطابقــة للمواصــفات املعتمــدة وقــد س    م2014-2011املــوردة خــالل عــامي  

استخدامها لتنفيذ بعض األعمال باملشروع باملخالفة للشـروط الفنيـة اضـافة    

لــك الشــحنات عتمادهــا تإس وجــود تــواطئ مــن قبــل اللجــان املشــرفة نتيجــة ال  

 .استخدامها لتنفيذ أعمال اساسية باملشروعوالسمان يف 
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م 2017مــواني للعــام  – 3 – 2-1لــوحظ مــن خــالل متابعــة اعمــال العقــود ارقــام    -

واملدرجـــــة مبيزانيـــــة الطـــــوارئ تـــــأخر املصـــــلحة يف تســـــليم مواقـــــع العمـــــل   

 للشركات املتعاقد معها بالرغم عدم وجود ما يعيق البدء يف التنفيذ.

خــــالل مراجعــــة وفحــــ  إجــــراءات التعاقــــد مـــــــــــــــــــوضوع امللحــــق )ب( مــــن  -

 % 50واخلاص بتعديل شـروط الـدفع عـن العقـد حبيـث يـتم سـداد مـا نسـبته          

ــدرها        ــورو( وقـ ــة )يـ ــة األجنبيـ ــد بالعملـ ــة العقـ ــزام قيمـ ــاقي التـ ــالي بـ ــن إمجـ مـ

 2011 -ن و -1دينار بسعر صرف تاري  فـتح االعتمـاد للعقـد رقـم      27,658,338

ملشـــروع صـــيانة وتطـــوير مينـــاء زوارة البحـــري املتعاقـــد بشـــأنه مـــع ملاصـــة   

شـــركة بياتشـــاني وشـــركة اإلنشـــاءات البحريـــة الـــذي س متديـــده مبوجـــب  

العقــود واالعفــاء مــن غرامــات التــأخري املشــكلة باجلهــاز    ملضــر جلنــة متديــد

 لوحظ اآلتي :  م 28/9/2016الرابع عشر املؤرخ يف 

 ــ دم تضـــمن ملضـــر االجتمـــاع الرابـــع عشـــر رقـــم وتـــاري  رســـالة طلـــب   عـ

 الشركة بتمديد العقد االصلي وإرفاقه باحملضر.  

        التـأخري   عدم إحالة قرار تشـكيل جلنـة متديـد العقـود واالعفـاء مـن غرامـة

ملعرفة اختصاصـاتها وآليـة عملـها خاصـة وأن اللجنـة قـررت اعتبـار الفـرتة         

 فرتة توقف باملشروع.  م 4/9/2016إس م 15/8/2015من 

           عدم إحالة قـرارات متديـد العقـد األصـلي يف فـرتة التوقـف ومـا قبلـها ومـن

 اجلهة الظ قامف بدارسة طلب متديد العقد خالل املدة املاضية.  

           وجود تنـاقض وأضـح يف مـدة اسـتئناف العمـل باملشـروع وفـــــــــــق مـا تــــــــــــم

ات حيــث ذكر يف كتاب وزيـر املواصـالت املفـوض    إحالتــــــــه من مستنــــــــد

إس االجتمـــاع املنعقـــد الســـتئناف العمـــل  م 11/5/2017بتـــاري  ( 1852)رقـــم 

بينمـــا ملضـــر متديـــد العقـــد األصـــلي م 3/4/2017باملشـــروع كـــان بتـــاري  

 م. 28/9/2016كان بتاري  

 ع املقـــاول فعليــــا مبوقـــع املشـــرو عـــدم إحالـــة املســـتندات الدالـــة علـــى تواجـــد

 مباشرته أعمال التنفيذ.  و

 عدم وضون الربنامج الزمين املعدل للمشروع  . 

واخلــاص مبشــروع ( 1/2013)مراجعــة الدفعــة الرابعــة للعقــد رقــم  مــن خــالل  -

ــة شــركة رأس        ــاء اخلمــس البحــري مقاول ــات مبين تنفيــذ ملطــة غســيل آلي

بنـد  الطوبة للمقاوالت واالستثمار العقاري وخلصف النتائج إس زيـادة سـعر ال  

واخلــاص بتوريــد وفــر  ودمـــك     (دينـــار 19.5)إس  (دينــار  9)مــن   (105)رقــم  

ــا نصـــف ع    ــع مـ ــا ال يتوافـــق مـ ــادة تربـــة الـــردم مبـ ــه املـ ــد املـــربم  ( 4)ليـ ــن العقـ مـ

رتاخــي يف إرفــاق كافــة املســتندات الــظ تعــزز الصــرف عنــد طلــب املصــادقة  وال

م 2013لسـنة  ( 24)مـن القـانون   ( 2)الالحقة للمعامالت املاليـة وفـق نـ  املـادة     

 بشأن تنظيم ديوان احملاسبة .( 19)واملعدل لقانون 
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اخلـاص مبشـروع تنفيـذ ورشـة     ( 5/2013)الدفعة السادسة ختامية للعقد رقم  -

نـــاء اخلمـــس البحــري مقاولـــة شـــركة الصــفو الليبيـــة للمقـــاوالت   يبريــة مب 

إليهــا عنــد وضــع  س االســتناداألســس الــظ  لــوحظ بشــأنها عــدم وضــونالعامــة 

 األسعار للبنود املستحدثة لكل بند على حده.

 مصلحة املطارات
عدم وجـود مـالك وظيفـي معتمـد للمصـلحة بـالرغم مـن مـرور فـرتة طويلـة            -

علــى إنشــاءها، حيــث أنشــأت مبوجــب قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقـا رقــم  

 .م2010-07-06الصادر يف ( 276)

إعـــداد التقـــارير الدوريـــة عـــن ســـري العمـــل   إغفـــال مكتـــب املراجعـــة الداخليـــة -

حيـــث لـــوحظ القـــرارات وإحالتهـــا لـــإلدارة العليـــا لالسرتشـــاد بهـــا عنـــد الـــاذ 

، فضــاـل عــن أنــه يعمــل م 2016إعــداده لتقريــر واحــد فقــط خــالل الســنة املاليــة 

 يضع برامج مسبقة لعملية املراجعة.بدون أن 

ع التحول بدـأ مـن احلاجـة   قصور إدارة املصلحة يف عملية ضبط وإدارة مشاري -

ت الفعلية للمشروع وإعداد الدراسـات املاليـة والفنيـة الالزمـة وإمتـام اإلجـراءا      

 التعاقدية بشكل قانوني ومتكامل.

ــذ العديــد مــن مشــاريع التحــول وتــأخر إدارة املصــلحة يف معاجلــة        - تعثــر تنفي

يهـا  وجـد عل ووضع حلول مناسبة لتلـك املشـاريع السـيما وأن الـبعض منهـا ال ت     

 أي حركة من فرتة طويلة.

ــم لعمــل مــوظفي بعــض         - ــاخ الصــحي املالئ ــة املن إغفــال إدارة املصــلحة يف تهيئ

الشــؤون املاليــة( حيــث يعملــون يف مكاتــب   –إدارات املصــلحة )الشــؤون اإلداريــة 

ببدروم املبنى وهي عدمية التهوية واإلنارة الطبيعية، وهذا مـن شـأنه أن يـؤثر    

 .وظفني وأداءهم الوظيفيهؤالء امل سلبـا على صحة

 يبني اجلدول التالي احلواالت املالية الواردة مقارنة باملصروفات الفعلية: -

 الباب

رصيد 

31/12/2015 

 املبلز املصروف احلوالة الواردة

رصيد 

31/12/2016 

 األول

8,023 32,203,173 32,211,133 63 

 الثاني

141 1,302,620 1,302,586 175 

 238 33,513,719 33,505,793 8,164 اإلمجالي

 

 لوحظ بشأنها ما يلي:وقد 

أمـــر ( 53)بلــز عـــدد أوامـــر التكليـــف والشـــراء خـــالل ســـنة الفحـــ  يف حـــدود   -

ــف وبقيمـــة إمجاليـــة    ــار، متمثلـــة يف تكليفـــات لعمليـــات    ( 368,616)تكليـ دينـ



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

849 

 

بعــض قطـع الغيـار واإلطــارات وتوريـد بعــض     صـيانة سـيارات املصــلحة وشـراء   

 نوعة اخرى وتبني بشأنها ما يلي:القرطاسية ومشرتيات مت

          تعدد مصـادر صـدور التكليفـات لعمليـات الشـراء والتوريـد والصـيانة حيـث

مــدير  -مــدير الشــؤون اإلداريــة  - لــوحظ أنهــا تصــدر عــن )رئــيس املصــلحة 

ــى ا     ــة عل ملشــرتيات  ــب أن تســند   الشــؤون املاليــة( ولضــبط وإحكــام الرقاب

ددة يقـوم بتخويلـها   مهمة إصدار التكليفـات لـرئيس املصـلحة أو إدارة ملـ    

 رئيس املصلحة .

         عدم مترير أغلب التكليفـات علـى جلنـة املشـرتيات لعمليـة جلـب العـروض

، حيــث لــوحظ أن مــا س   الرتســية علــى العــرض األنســب منهــا    ودراســتها و

هــو   الرتســية العــروض والدراســة و متريــره علــى جلنــة املشــرتيات جللــب   

 . عملية أمر شراء وتوريد( 53)عمليظ شراء من أصل ( 2)عدد 

مشـــروع  (101)البـــالز عـــددها التنميـــة القائمـــة أوضـــاع لبيـــان التـــالي يوضـــح ا -

 .م20/12/2017دينار وذلك حتى  107,565,475وبقيمة إمجالية 

 القيمة عدد املشاريع البيان

 44,317,704 26 مشروعات متوقفة

 13,332,718 8 مشروعات بها عقود وغري منفذة

 24,557,983 52 مشروعات منتهية وعليها التزام

 20,464,602 9 مشروعات جارية

 4,479,533 6 مشروعات س إلغائها مبوجب قرارات رئيس املصلحة 

 

ــروعات متوقفـــ  - ــود مشـ ــدد  ةوجـ ــة   (26)لعـ ــروع بقيمـ ــار 44,317,704))مشـ ، دينـ

 (.2014-2013-2011)كان من املفرتض أن يتم اجنازها خالل سنوات 

يرجـع تـاري     (،13,332,718)وجود مشاريع ي يشرع يف تنفيذها بلغف قيمتهـا   -

 (.2014-2013)تعاقد البعض منها إس سنوات 

ــدد     - مشــروع وعليهــا التزامــات ماليــة بلغــف      (52)وجــود مشــروعات منتهيــة بع

ــا  ــروعات و (،24,557,983)قيمتهـــ ــةمشـــ ــدد  جاريـــ ــة  ( 9)بعـــ ــاريع وبقيمـــ مشـــ

 فيذ ، ومتأخرة يف عملية التن (20,464,602)

مشـاريع بقـرار مـن رئـيس املصـلحة، وذلـك        (6)قيام إدارة املصلحة بإلغاء عـدد   -

ــز  ــى     ،4,479,533))مببلـ ــائم حتـ ــيدها قـ ــزال رصـ ــتم  20/12/2017وال يـ م وي يـ

 .إرجاعه حلساب اإليراد العام

 ندية على التعاقدات على النحو التالي:  االعتمادات املست -

 الرصيد املنفذ )دينار(القيمة  البيان

 27,646,341 دينار38,376,675 66,023,017 االعتمادات 

 4,282,406 0 4,282,406 االعتمادات احمللية
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أ غلب االعتمادات منتهية الصالحية وي يتخذ حياهلـا اإلجـراءات الالزمـة مـن      -

وجــود اعتمــادات مســتندية مفتوحــة     ، كمــا تــبني  إلغاءهــا حيــث  ديــدها أو  

 .مرحلة من سنوات وي يشرع يف تنفيذها

 البيان التالي يوضح اإليرادات املقدرة مقارنة باإليرادات الفعلية واملستحقة: -

 اإليرادات املستحقة اإليرادات الفعلية اإليرادات املقدرة

19,000,000 1,347,626 13,982,870 

 

 بشأنها ما يلي :ولوحظ 

  مـن   %8نسـبته   تدني معدل حتصيل اإليرادات الفعلية حيث ي تتجاوز مـا

 اإليرادات املقدرة .

  مـن اإليـرادات    %74نسـبته  ارتفاع معدل اإليرادات املستحقة حيث بلغف ما

 املقدرة .

ارتفاع حجـم الـديون املسـتحقة علـى شـركات الطـريان واملناولـة حيـث         لوحظ  -

، ممــا يتطلــب مــن إدارة املصــلحة الــاذ مــا يلــزم    ( 82,576,874) بلغــف قيمتهــا

ــك       ــاط لتلـ ــة النشـ ــنح إذن مزاولـ ــدم مـ ــيلها، وعـ ــة لتحصـ ــراءات قانونيـ ــن إجـ مـ

 .الشركات إال بعد سداد ما عليها من ديون ووضع جدولة لعملية السداد

ســـيارة خـــارج ســـيطرة القـــوة العموميـــة للمصـــلحة  ( 12)وجـــود عـــدد لـــوحظ  -

ة إدارة املصــلحة للمســتلمني لتلــك الســيارات إال أنهــم ي   بــالرغم مــن خماطبــ 

 .يقوموا بالتسليم

 م2016لــوحظ عــدم تســوية أغلــب العهــد املصــروفة خــالل نفــس الســنة املاليــة     -

ــادة   ــة للمـ ــان     (188)باملخالفـ ــازن والبيـ ــابات واملخـ ــة واحلسـ ــة امليزانيـ مـــن الئحـ

 التالي يوضح ذلك:

 ما س تسويته إمجالي العهد املصروفة
 31/12/2016رصيد املتبقي يف ال

72,000 19,000 53,000 

 

ــة الطــوارئ لســنة         -  م2016لــوحظ مــن خــالل دراســة ومتابعــة مشــاريع ميزاني

 -املطارات اآلتي:  ملصلحةاخلاصة 

        ي يراعى أثناء توزيـع ميزانيـة الطـوارئ االحتياجـات الطارئـة والضـرورية

حيــث اقتصــرت امليزانيــة علــى بعــض   األخــرى،للمطــارات الواقعــة باملنــاطق 

 األعمال باملطارات الواقعة باملنطقة الغربية.

    أغلب األعمال الواردة ضمن ميزانية الطوارئ هلا عقود قائمـة وس االنتهـاء

مـــن تنفيـــذ معظـــم بنـــود أعماهلـــا وحتتـــاج فقـــط لتغطيـــة ماليـــة وتســـوية  

 القائمة مع الشركات املتعاقدة. تااللتزاما

   طـــارات بــــإدراج مشـــروع االدارة واالشـــراف علـــى تنفيــــذ     قيـــام مصـــلحة امل

مشــــروع صــــيانة مهــــبط مطــــار طــــرابلس العــــاملي ضــــمن األعمــــال الــــظ   
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ستصـــرف هلـــا خمصصـــات ماليـــة بنـــاء علـــى اإلجـــراءات املتخـــذة مـــن قبـــل  

املصــلحة وموافقــة وزارة املواصــالت. دون األخــذ يف االعتبــار أن أعمــال هــذا   

ئ باإلضــافة إس وجــود إجــراءات ســابقة  املشــروع ي تــدرج مبيزانيــة الطــوار 

بشــأن إلغــاء العقــد واالســتفادة مــن قيمتــه املاليــة لتغطيــة التزامــات قائمــة.  

كما أن هذه االجراءات الذت يف ظـل عـدم قيـام الشـركة املنفـذة بإجنـاز       

 أعمال املشروع موضوع العقد.

    ت قيام مصلحة املطارات بإدراج أعمال طالء املهبط وسـاحة وقـوف الطـائرا

وممرات التوصيل ملطار امعيتيقـة ضـمن ميزانيـة الطـوارئ املعتمـدة للعـام       

ــار 700,000وبقيمــة إمجاليــة قــدرها   م 2016 يف حــني وجــود عقــد قــائم    دين

دينـار مبوجـب العقـد     192,735إلجناز تلك االعمال بقيمـة امجاليـة قـدرها    

   م22/2013رقم 

  مصلحة الطريان املدني
ردة من وزارة املاليـة ومجلـة املصـروفات الفعليـة خـالل      مجلة احلواالت املالية الوا

   للبابني االول والثاني للميزانية التسيريية كما يف البيان التالي:م 2016سنة 

 الرصيد املنصرف قيمة احلواالت البيان

 (1,979,998) 28,873,580 26,893,582 االولالباب 

 (107,311) 1,766,070 1,658,759 الباب الثاني

 (2,087,309) 30,639,650 28,552,341 االمجالي البابني

 

ــادة رقــم        - ــام امل ــود باملخالفــة ألحك ــى بعــض البن مــن ( 10)الصــرف بالتجــاوز عل

 قانون النظام املالي للدولة.  

دينــار مبوجــب أذن صــرف رقــم      (10,382)قيــام ادارة املصــلحة بصــرف قيمــة     -

كجـزء مـن املبلـز املسـتحق مـن امجـالي املبلـز         (610481)بصـك رقـم    (571/10)

ــام حبجــز        ( 20,382) ــار لصــاا اضــواء اجلمهوريــة للســفر والســياحة للقي دين

 لوحظ االتي:تذاكر سفر 

   .عدم ارفاق قرارات املهمة سوء بالداخل او اخلارج 

 .عدم تصديق الفواتري من قبل مصلحة الضرائب   

ت العامـة والبنـاء   اجلبـل للمقـاوال  شـركة  لصـاا   ردينا( 68,164)صرف مبلز  -

صـــيانة ملقـــر ملطـــة ارســـال اخلازميـــة وقســـم حـــوادث لتنفيـــذ بعـــض اعمـــال 

 ظلــوح لعامــة مبحطــة ارســال قصــر الطــريان وكــذلك صــيانة مقــر املخــازن ا 

 - :االتيبشأنها 

 ارفاق املقايسات املطلوبة ألعمال الصيانة.   عدم 

 ذة ملشروع الصيانة.  عدم ارفاق عقد الصيانة املوقع مع الشركة املنف 
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   .عدم ارفاق تقرير فين مفصل عن عملية الصيانة 

 .عدم قيام ادارة املصلحة بإرفاق تقرير باألعمال املنفذة من قبل الشركة 

تنـــامي قيمـــة االلتزامـــات القائمـــة علـــى امليزانيـــة التســـيريية للمصـــلحة مـــن    -

دينـار ممـا يعكـس    19,716,697مبلـز   م31/12/2016ي حيث بلغف ف م2012سنة

عــدم وجــود سياســة راشــدة يف االنفــاق نــورد فيمــا يلــي التفصــيل االلتــزام علــى  

 -ابواب امليزانية التالي: 

 امجالي قيمة االلتزام القائم البيان

 دينار14,275,687 الباب االول

 دينار5,441,010 الباب الثاني

 دينار19,719,697 امجالي التزامات التسيري

 

ــة بقيمــة       - ــام ادارة املصــلحة بصــرف عهــد مالي ــار خــالل ســنة   ( 60,600)قي دين

حيـــث لـــوحظ اغفـــال املصـــلحة تتبـــع تســـوياتها ويالحـــظ علـــى العهـــد    م 2016

املســواة صــعف التعزيــز املســتندي مــن حيــث فــواتري غــري معنونــه عــدم التقيــد       

 بأوجه اإلنفاق باألغراض املمنوحة من اجله العهدة.

دون العمـل علـى    على بنـود خدميـة،  قيام ادارة املصلحة بصرف دفعات مقدمة  -

لـــة واجلـــدول التـــالي مـــن قـــانون النظـــام املـــالي للدو ( 21)تســـويتها باملخالفـــة 

 يوضح ذلك:

 املستفيد قيمة الدفعة املقدمة رقم أذن الصرف

231/8/2008  24,025 
 فندق الكبري

 فندق جليانا 25,000  574/5/2013

 شركة االيل للسفر والسياحة 20,000 575/5/2013

 الصادق مطعم ملمود عبد ا  5,000 4/2/2016

 شركة الربيقة 3,000 101/10/2016

 

( 10)باملخالفـة للمـادة رقـم    انتهـف عالقـتهم باملصـلحة     تسـيارا ( 8)عـدد  وجود  -

بشـأن ضـوابط شـراء    م 2005لسـنة  ( 32)من قـرار اللجنـة الشـعبية العامـة رقـم      

 ملوكة للمجتمع.واستعمال السيارات امل

انتهاء املـدة الزمنيـة لكافـة عقـود املشـاريع الـظ خصصـف هلـا املبـالز املاليـة مـن             -

ــتم الــاد أي اجــراءات حياهلــا رغــم ان بعضــها         ــة الطــوارئ وي ي خــالل ميزاني

متوقــف واغلبهــا يســري بــوترية جــد بطيئــة ويعــزي ذلــك الختيــار ادوات تنفيــذ    

 ذلك مشروع معايرة اجهزة املالحة اجلوية.   غري قادرة ومثال

مشروع توريـد وتركيـب منظومـة     م2009/  33صرف كامل قيمة العقد رقم  -

الــربط عــرب االقمــار االصــطناعية تنفيــذ شــركة بوســفوكوم الرتكيــة علــى  

التوريــدات فقــط دون االنتهــاء مــن بنــد الرتكيــب والتــدريب ترتــب عــن ذلــك      
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ي يــتم معاجلــة االمــر مــع الشــركة حتــى عــدم االســتفادة مــن اعمــال العقــد و

االن رغــم اهميــة املشــروع وضــياع بنــود خاصــة بالضــمان والتــدريب والصــيانة    

ــى توريــدها          علــى املصــلحة وايضــا تقــادم االجهــزة املــوردة بعــد مــرور زمــن عل

 وعدم مواكبة التطور العلمي يف هذا اجملال.

  املركز الوطني لألرصاد اجلوية
ــال   - ــذ أعمـ ــأخر يف تنفيـ ــة      التـ ــة الليبيـ ــاد اجلويـ ــز االرصـ ــل مركـ ــروع تأهيـ مشـ

للحصـــول علـــى شـــهادة اجلـــودة املتعاقـــد علـــى تنفيـــذه مـــع شـــركة التنميـــة    

ــوير واالستشــــارات والتنميــــة البشــــرية وفــــق االتفــــاق املــــربم بتــــاري          للتطــ

. حيــث بلغــف هســف ســنوات علــى إبرامــقرابــة بــالرغم مــن مضــي  م25/12/2012

والعمــــل الزال متوقفـــــا دون األخــــذ يف االعتبــــار  %75نســــبة اإلجنــــاز الفنيــــة 

 أهمية املشروع من حيث تأهيل وضبط اجلودة يف املركز.

ــيانة      - ــاري ملشـــروع صـ ــأن العمـــل جـ ــز بـ ــنوي للمركـ ــة السـ ــر املتابعـ ــار تقريـ أشـ

وتطــوير مبنــى ملطــة االرصــاد اجــدابيا يف حــني أن العمــل متوقــف باملشــروع     

 يجة االشتباكات باملنطقة.وقد س تدمري كافة األعمال املنجزة نت

املربم مع مؤسسـة االرصـاد اجلويـة     MFi 1007لوحظ بشأن أعمال العقد رقم  -

لتطـوير أجهـزة منظومـات املركـز واخلــدمات ذات العالقـة بـأن نسـبة اإلجنــاز        

بـالرغم مـن مضـي أكثـر مـن سـف سـنوات علـى إبـرام           %20الفنية ي تتجـاوز  

العقــود اإلداريــة ضــد ا يف الئحــة العقــد دون تطبيــق اجلــزاءات املنصــوص عليهــ

 لتزامها بشروط العقد.الشركة لعدم ا

التعاقــد علــى تطــوير برجميــات املركــز واخلــدمات ذات العالقــة مــع مؤسســة     -

بقيمـــة  م6/7/2010بتـــاري   MFi 1007االرصـــاد اجلويـــة مبوجـــب العقـــد رقـــم  

. يف حــــني س التعاقــــد علــــى نفــــس األعمــــال دينــــار 128,317إمجاليــــة قــــدرها 

مبوجب نفس العقـد ولكـن بطريقـة التكليـف املباشـر مـع نفـس الشـركة دون         

 وجود توضيحات لذلك.

توقف مشروع أطلـس ليبيـا رغـم صـرف مبـالز ماليـة علـى املشـروع مـن خـالل            -

ــب        ــة نسـ ــه او معرفـ ــربرات لتوقفـ ــود اي مـ ــابقة دون وجـ ــات سـ ــه مبيزانيـ ادراجـ

 اجنازه.  

ــامل    - ــة بــ ــة واهلامــ ــاريع املتوقفــ ــمني املشــ ــتم تضــ ــوارئ  ي يــ ــة الطــ ركز مبيزانيــ

ــام بتعاقــدات جديــدة ليســف ذات صــبغة       املخصصــة واملعتمــدة للمركــز والقي

 استعجالية وفق الغرض الذي اعتمدت ألجله امليزانية من االساس.
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 القابضةالشركة الليبية االفريقية للطريان 

تأسســف الشــركة الليبيــة االفريقيــة للطــريان القابضــة مبوجــب قــرار اللجنــة         

كشــركة متــارس نشــاطها يف جمــال    م 2007لســنة  (636)العامــة رقــم   الشــعبية

الطــريان والنقــل اجلــوي واخلــدمات واالنشــطة املســاندة او املرتبطــة وتكــون هلــا         

ــمى   ــتقلة وتســ ــة املســ ــة املاليــ ــة والدمــ ــية االعتباريــ ــة  ) الشخصــ الشــــركة الليبيــ

دينــار االفريقيــة للطــريان القابضــة وقــد حــدد راس مــال الشــركة مببلــز مليــار     

ــييب مبوجــب ملضــر اجتمــاع اجلمعيــة           ــييب س رفــع اس مبلــز مليــاري دينــار ل ل

هـو قيمـة   و ومملوكة بالكامل للدولـة م 2013لسنة  (1) العمومية غري العادي رقم

مـن خـالل   مـن قـرار،   ( 4)ا لن  املادة رقـم  رؤوس اموال الشركات التابعة هلا وفق

ــابات الشــــركة الليب   ــة والفحــــ  حلســ ــال املتابعــ ــريان  اعمــ ــة للطــ ــة االفريقيــ يــ

 القابضة تبني االتي :.

حيـث بلـز املسـدد منـه      مليـار دينـار  ( 1) يتم استكمال كامل رأس املال البالز ي -

ــدره   ــز وق ــار مبوجــب عقــد التأســيس والنظــام األساســي      ( 898)مبل ــون دين ملي

رأس مـال الشـركة مببلـز     رفـع  ، وس م15/1/2013للشركة واملعّدلني بتـاري   

خــروج و ينـار لـييب وذلـك باكتتــاب وزارة املاليـة يف كامـل االسـهم      مليـار د ( 2)

 باقي الشركاء ، 

وفقـــا ملــا تقــرر مبحضــر االجتمــاع االســتثنائي للجمعيــة العموميــة املنعقــد يف      -

بـــاألذن  م2012لســـنة ( 56)، وتنفيـــذـا لقـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم  م15/1/2013

قـرارين   ارصـد  لوزارة املاليـة بسـداد قيمـة مسـاهمات ولصـي  مبـالز ماليـة       

مليــار  (2)عــن اجلمعيــة العموميــة للشــركة برفــع قيمــة رأس املــال إس مبلــز  

لسـنة   (1)ميالديـة ، والثـاني حتـف رقـم      2009لسـنة   (3)دينار األول حتف رقم 

 يمة األسهم القائمة.ميالدية ، وذلك بالرغم من عدم استكمال بقية ق 2013

ــاق   - ــد اتفـ ــهم       أس عقـ ــة االسـ ــة ومحلـ ــن وزارة املاليـ ــل مـ ــني كـ ــهم بـ ــة أسـ يلولـ

 25/4/2010ميالديـة وذلـك بتـاري      2007لسـنة   (636)احملددين يف القرار رقـم  

ميالدية بشأن بيـع االسـهم وأيلولـة ملكيتهـا ، حيـث وافـق محلـة االسـهم علـى          

ــى ملضــر اال     ــهم عل ــع مــن قبل ــع وس التوقي ــازل املربمــة    البي تفــاق وعقــود التن

باخلصــوص أال أن وزارة املاليــة ي تقــم بــالتوقيع علــى وعقــود التنــازل بــالرغم 

 ألصحابها. من سداد جزء من قيمة االسهم

عـــدم حتقيـــق اي عوائـــد ماليـــة مـــن هـــذه املســـاهمات املباشـــرة وغـــري املباشـــرة     -

اهمات املباشـرة  للشركة لليبية االفريقية القابضة والبيان التالي يوضـح املسـ  

 ة:وغري املباشر
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 املساهمات املباشرة
نسبة 

 املساهمة
حصة الشركة 

 براس املال
 راس املال املدفوع

 433,874,135 999,600,000 % 99.96 شركة اخلطوط اجلوية الليبية
 925,000,000 1000,000,000 % 100 االفريقية شركة اخلطوط اجلوية

)ذات  الشركة الليبية للخدمات األرضية

 33,225,000 50,000.000 % 100 املسؤولية احملددة(

الشركة الليبية للتموين )ذات املسؤولية 

 9,218,464.987 9200,000 % 92 احملدودة(

الشركة الليبية املتحدة للطريان )نسبة 

 27,000,000 27,000,000 % 54 املساهمة (

 24,145,894 24,937,500 % 99.75 الشركة الليبية للهندسة وصيانة الطائرات
 1,452,463,494 2,110,737,500  اإلمجالي

 

 قيمة املساهمة املساهمات غري املباشرة

 4,000,000 املصرف التجاري الوطين
 4,000,000 مصرف الوحدة

 1.000.000 الشركة الليبية للتأمني
 

مســاهماتها يف رؤوس أمــوال  قيمــة الشــركة القابضــة بــدفع بــاقي تــأخر إدارة -

دينــار ، مليــون  (658) ــو  م31/12/2017الشــركات التابعــة هلــا والبالغــة حتــى  

علمـاـ  بـأن الشـركة القابضـة للطـريان قـد منحـف قـروض للشـركات التابعـة           

 . مليون دينار( 379) و  م31/12/2017هلا بلغف قيمتها حتى 

ــى         - ــك للوقــوف عل ي تقــم ادارة الشــركة مبتابعــة الشــركات التابعــة هلــا وذل

املشـــاكل والصـــعوبات الـــظ تواجـــه هـــذه الشـــركات علـــى الـــرغم مـــن أنـــه س    

بشـــأن موافـــاة  م19/9/2017خماطبـــة املـــدير العـــام لشـــركة القابضـــة بتـــاري   

جمموعــة الفحــ  بــاإلجراءات الــظ تقــوم بهــا الشــركة القابضــة يف متابعــة    

 الشركات التابعة هلا اال انه ي يتم الرد عن ذلك حتى تارخيه.هذه 

االمـر الـذي   م 2017عدم قيام ادارة الشركة بأعـداد امليزانيـة التقديريـة لسـنة      -

ــات وحتديــد اال رافــات أن وجــدت       ــأجراء املقارن يضــيع فــرص تقيــيم االداء ب

 ه.ومعاجلتها يف حين

عــة جلميــع الشــركات التابعــة    ي تقــم ادارة الشــركة بأعــداد امليزانيــة اجملم    -

 من النظام االساس املعدل.  ( 46)وهذا يعد خمالفا لن  املادة رقم 

عــدم انعقــاد احلـــد االدنــى مـــن عــدد االجتماعــات جمللـــس االدارة حيــث بلغـــف        -

ــنة   (6) ميالديـــــة 2015اجتماعـــــات ســـــنة   2016اجتماعـــــات ، واجتماعـــــات ســـ

اجتماعـات  ني عقـد اجمللـس ألى   ، علماـ  بأنـه ي يتـب   اجتماعات (5)ميالدية عدد 

 .  ميالدية 2017خالل سنة 

ــة      - ــد تقــــديم خطــ ــا يفيــ ــا مــ ــة عنهــ ــرارات املرتتبــ ــر والقــ ــدم تضــــمن احملاضــ عــ

 اسرتاتيجية وتشغيلية سنوية بغرض التطوير والتحسني.
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أي تقــارير مــن جلنــة املراقبــة واملراجــع     ي يتــبني قيــام جملــس االدارة بطلــب   -

 ة االدارات الفنية .اخلارجي واإلدارة املالية وبقي

ي تتضــــمن ملاضــــر وقــــرارات جملــــس االدارة مــــا يفيــــد اعتمــــاد امليزانيــــات   -

 (.ميالدية  2017،  2016)التقديرية للشركة لسنظ 

ي تقدم الشركة ما يفيـد وجـود الئحـة تنظـيم عمـل جملـس االدارة وانعقـاد         -

 جلساته .

االجتماعــات عــدم حضــور رئــيس هيئــة املراقبــة ومعظــم اعضــاء اهليئــة لكافــة     -

 (. ميالدية 2017،  2016 ،2015)الظ عقدها جملس االدارة خالل السنوات 

( عدم انعقاد أي اجتماعـات للجمعيـة العموميـة للشـركة )عاديـة، غـري عاديـة        -

 ميالدية. 28/2/2018ميالدية وحتى تاري   23/6/2014منذ 

تــأخر الشــركة يف اقفــال حســاباتها وأعــداد قوائمهــا املاليــة يف املواعيــد احملــددة   -

 هلا .  

االقــراض وعمليـة الســداد   وضـوابط ي تقـم ادارة الشــركة بتحديـد الشــروط    -

اجلـــــدول والـــــظ بلغـــــف   للمبـــــالز املمنوحـــــة لشـــــركات التابعـــــة املدونـــــة ب    

 كاالتي:وبيانها  دينار( 379,884,922)

 اسم الشركة رقم
ة القرض املمنون من قيم

 الشركة القابضة

 75,046,634 شركة اخلطوط اجلوية االفريقية 1

 152,918,906 شركة اخلطوط اجلوية الليبية 2

 5,384,395 شركة املتحدة للطريان 3

4 
الشركة الليبية للهندسة وصيانة 

 45,877,698 الطائرات املساهمة

 24,934,665 الشركة الليبية للتموين 5

 75,722,623 الشركة الليبية للمناولة واخلدمات 6
 379,884,922 االمجالي

 

قصـور ادارة الشــركة يف متابعـة ديونهــا لـدى الغــري حيـث بلغــف قيمـة الــديون       -

ــى الشــركات التابعــة وج   ــز وقــدره   املســتحقة عل  (7,926,077)هــات اخــرى مبل

 دينار وبيانه كاالتي:  
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 البيانات رقم
رصيده حتى 

 م30/6/2017

 692,260 وزارة املوصالت 1

 1,977,477 مصلحة املطارات 2

 142,800 وزارة االتصاالت 3

 478,900 ديوان رئاسة الوزراء 4

 844.676 مصلحة الطريان املدني 5

 2,072,529 شركة اخلطوط اجلوية االفريقية 6

 824,919 شركة املتحدة للطريان 7

 583,318 الشركة الليبية للهندسة وصيانة الطائرات 8

 134,152 الشركة الليبية للمناوبة واخلدمات 9
 

تــبني أن الشــركة تعتمــد يف أوجــه أنفاقهــا ســواء كانــف اســتثمارية يف شــكل        -

ــروض للشـــركات    ــنح قـ ــة أو مـ ــول ثابتـ ــراء اصـ ــاريف  اشـ ــع املصـ ــة، او دفـ لتابعـ

االداريــة والعموميــة للشــركة علــى االنفــاق مــن رأس ماهلــا مــع تــبني تنــامي     

ــاري      ــة والـــــظ بلغـــــف يف تـــ ــة القابضـــ ــة االفريقيـــ ــائر الشـــــركة الليبيـــ خســـ

وإذا اســـتمر احلـــال كمـــا هـــو  ،دينـــار( 71,466,510) مبلـــز وقـــدره 30/09/2017

عليــه يف ظــل عــدم وجــود ايــرادات فــان الشــركة تســتنزف رأمساهلــا ممــا يهــدد  

 استمرارها وقد يودي اس فالسها.

 2017ي تعقــد اجلمعيــة العموميــة للشــركة أي اجتمــاع خــالل لســنة املاليــة      -

مــن النظــام االساســي   (19)ولــو مــرة واحــدة علــى االقــل باملخالفــة لــن  ملــادة     

م،  2010لسـنة  ( 23) من لقانون لتجـاري رقـم  ( 163)ل لشركة وملادة رقم ملعد

 .بشأن اختصاصات اجلمعية العمومية

ــة املمنوحــة       - ــزام دارة الشــركة بأقفــال العهــد املالي للموظــف )ل ع ب( عــدم الت

حيــث لــوحظ انهــا الزالــف تظهــر مــن ضــمن العهــد الــظ ي تســوي   م 2013ســنة 

واملبـادي   للـوائح باملخالفـة  دينـار   (36,353)ا والظ بلز قيمتهـ م 2017خالل سنة 

 احملاسبية.

تـأخر ادارة الشــركة يف دفــع كامـل رأس املــال الشــركة حيـث بلــز رأس املــال     -

مـن نظـام    (6)دينار وهذا ما خيالف ن  ملـادة رقـم    (665,000,000)غري املدفوع 

 االساسي والظ نصف ال  وز زيـادة رأس مـال الشـركة يف مجيـع االحـوال اال     

 .بعد دفع قيمة االسهم االصلية بالكامل

دينـار بينمـا كـان إمجـالي      630,000,000بلغف ايرادات الشركة خالل الفـرتة   -

دينــار حيــث بلغــف قيمــة اخلســائر      2,543,083,602املصــروفات خــالل الفــرتة   

 دينار. 1,913,083,602خالل الفرتة 
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 طوط اجلوية االفريقية املساهمةركة اخلش

 مجاليـة بلغـف  ــــــو   ميالديـة خسـائر ا   2012، 2011تكبدت الشركة عن السنوات املاليـة  

مـن أمجـالي   %( 55%( )16)متثل ما نسبته  مليون دينار على التوالي وهى( 137.3( ، )40.4)

ممــا يشــري إس وجــود قصــور كــبري وواضــح يف السياســات اإلداريــة واملاليــة   حقــوق امللكيــة

 اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  املتعبة من قبل جملس

 ي تقــدم الشــركة مــا يفيــد عقــد أي اجتماعــات جمللــس اإلدارة عــن الســنتني      -

 ميالدية  2016، 2015

ـــنة    - ي تتضـمــــن مـحـاضــــر االجتـمـاعــــات الـتــــي عـقـدهــــا الـمجلــــس خــــالل سـ

تقــديم خطــة اســرتاتيجية   اجـتـمـاعـــات مـــا يـــفيد  (3)ميالديــة وعــددهـــا  2017

وتشــــغيلية ســــنوية لغــــرض التطــــوير والتحســــني مــــن أداء الشركــــــة بـكـــــل  

 املستويات اإلدارية والفنية واملالية والقانونية .

 2017ي تـــــــتضمن ملاضــــــر اجتماعــــــات وقــــــرارات جملــــــس اإلدارة لســــــنة   -

 2016، 2015) ميــالديــة مــا يفـيــد اعتمـاد أي ميزانيـات تقديريـة عـن السـنوات      

 (.ميالدية  2017

ــظ         ت - ــة أعضــاء مــن جملــس اإلدارة عــن حضــور االجتماعــات ال غيــب عــدد ثالث

 م.2017خالل سنة اجمللس عقدت 

تغيب رئيس هيئة املراقبة عن حضور كافة االجتماعات الـظ عقـدها جملـس     -

 ميالدية. 2017خالل سنة  االدارة

جلنة املراقبة ما يفيد أعـداد تقـارير عـن    أو عدم تقديم جملس إدارة الشركة  -

 ميالدية (. 2017، 2016، 2015) الشركة خالل السـنوات الـمـالية نشاط

اإلدارة، عــدم احتفــاظ ادارة الشــركة مبلفــات اداريــة لبـعـــض اعـضـــاء جملـــس    -

 ةرئيس وأعضاء هيئة املراقبة بالشرك وكذلك

 باملواعيد احملددة هلا. تأخر الشركة يف اعداد القوائم املالية -

م 2017، 2016العـــــامني  اجتمـــــاع خـــــالل    ي تعقـــــد اجلمعيـــــة العموميـــــة إي   -

 من النظام األساس. (27)باملخالفة لن  املادة 

ي تقم إدارة الشركة بأعداد مشـروع ميزانيـة تقديريـة للشـركة واعتمادهـا       -

ميالديــة األمــر الــذي يضــيع فــرص تقيــيم األداء بــإجراء املقارنــات  2017لســنة 

مــــن قبـــل اجلمعيــــة  وحتديـــد اال رافـــات إن وجــــدت ومعاجلتهـــا يف حينهـــا     

 العمومية

ــا حيـــث كانـــف اخـــر ميزانيـــة معـــدة وس     - تـــأخر الشـــركة يف إعـــداد ميزانيتهـ

 ميالدية. 2012 – 2011إحالتها إس الديوان للفح  هي 
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 (ب أ)اخلطــوط اجلويــة األفريقيــة    س تكليــف رئــيس جملــس إدارة شــركة    -

يقيـة  اخلطـوط اجلويـة األفر   بناء على االجتماع الطارئ جمللس إدارة شـركة 

 ميالدية دون بلو  النصـاب القـانوني حسـب مـا ورد     14/03/2017املنعقد بتاري  

باحملضــر يف حــني س اعتمــاده مــن قبــل رئــيس جملــس إدارة الشــركة الليبيــة  

مــن النظــام  (32) خمالفــا لــن  املــادة األفريقيــة للطــريان القابضــة وهــذا يعــد 

معيـة العموميـة   األساسي حيث يتم تعيني رئـيس جملـس اإلدارة مـن قبـل اجل    

ــن  ــا يكمــ ــدعوة     للشــــركة وهنــ ــة بــ ــريان القابضــ ــة للطــ ــركة الليبيــ دور الشــ

اجلمعيــة العموميــة لالنعقــاد وحــل املشــاكل املتعلقــة بالشــركة املتمثلــة يف      

 االنقسام اإلداري واملالي داخل شـركة اخلطـوط اجلويـة األفريقيـة املسـاهمة     

 :مما ترتب على ذلك ما يلي

   تخراج شـهادات اثبـات يف السـجل التجـاري باسـم      س اسـ  18/10/2017بتاري

)ع ف( شركة اخلطوط اجلوية األفريقية وميثلـها رئـيس اجمللـس اإلدارة    

 الصادر عن مدير مكتب السجل التجاري )طرابلس(  

       س استخرج شهادات من السجل التجـاري جنـزور باسـم شـركة اخلطـوط

 إلدارة.بصفته رئيس اجمللس اأم ف( اجلوية األفريقية وميثلها )

      ــوط ــرع شـــركة اخلطـ ــم فـ ــاري باسـ ــجل التجـ ــن السـ ــهادات مـ اســـتخرج شـ

 .)س ع ف(اجلوية األفريقية )املنطقة الشرقية( مقرها بنغازي وميثلها 

نتيجـــة االنقســـام اإلداري واملـــالي بالشـــركة أدى اس عـــدم قـــدرة الشـــركة        -

 السيطرة على احملطات اخلارجية وحساباتها املصرفية.

لــــوحظ عــــدم قــــدرة الشــــركة يف تضــــمني بعــــض املصــــروفات اخلارجيــــة         -

ــونس( ضــمن مصــروفات الشــركة خــالل      –عمــان  –اســطنبول )للمحطــات  ت

 ميالدية حسب ما أفادنا به مدير إدارة املصروفات املكلف. 2017سنة 

ــانوني    - ــاة جمموعـــــة الفحـــــ  بالوضـــــع القـــ ي تقـــــم إدارة الشـــــركة مبوافـــ

ــدي   ــة مـ ــن خماطبـ ــالرغم مـ ــاري    للشـــركة بـ ــركة بتـ ــانوني الشـ ــب القـ ر مكتـ

 ميالدية اال أنه ي يتم الرد حتى تارخيه. 02/11/2017

تــأخر إدارة شــركة اخلطــوط االفريقيــة بتزويــد إدارة الرقابــة علــى املصــارف   -

والنقـــــد بكشـــــوفات احلســـــابات املصـــــرفية املفتوحـــــة للمحطـــــات اخلارجيـــــة  

وأرصدتها بالنقد األجنيب يف الـداخل واخلـارج وذلـك وفـق الكتـاب الصـادر عـن        

ه واملوجــم 23/8/2017يف  واملؤرخـة  1322ملـافظ مصـرف ليبيـا املركــزي رقـم     

 اس رئيس اجمللس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطين

رئــيس جيــة تــدار مــن قبــل كمــا تــبني هنــاك بعــض احلســابات املصــرفية اخلار -

مــع عــدم معرفــة اإلدارة   )االدارة املوازيــة( حتــى تارخيــه اجمللــس واملــدير العــام  

ـــ   دول احلاليـــة للشـــركة املبـــالز املودعـــة باحلســـابات املصـــرفية وارصـــدتها بال

وباســتحواذ االدارة املوازيــة علــى العوائــد احملققــة     نــدن، إســطنبول(   )مالطــا، ل
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ــل  ــا الشــركة       مقاب ــأجري الطــائرات وتعويضــات التــامني الــظ حتصــلف عليه ت

 الطائرات:جراء حوادث 

عــدم قيــام اإلدارة املاليــة بالشــركة بإعــداد التســويات املصــرفية شــهريـا وذلــك    -

 احملطات باخلارج. للحسابات املصرفية داخلية واخلارجية وحسابات

ــإدارة الشــركة         - ي حتقــق الشــركة اهــدافها حيــث تــبني السياســات املتخــذة ب

الســابقة واملتمثلــة يف رئــيس جملــس االدارة واملــدير العــام بــدون دراســة والــظ   

ــى إدارة الشــركة    ــة     اثــرت بانعكاســات ســلبيا عل ومــن هــذه السياســات اخلاطئ

لتوانيـة بشـان تسـيري رحـالت     ابرام اتفاقية وتعاقد مع شركة مسـول بالنـف ال  

من ليبيا اس دول أوربية والذي ي يتم تنفيذ العقد املـربم مـع الشـركة ونـتج     

عن ذلك تعديل العقد حبيث يتم تشغيل الطائرتني من ضـمن شـبكة التشـغيل    

لشـــركة الطـــريان املـــذكورة اعـــاله فضـــال عـــن عـــدم معرفـــة ادارة الشـــركة 

ــر   ــد مــــع الشــــركة وااليــ ــار  احلاليــــة ملــــف التعاقــ ــل ا ــ ادات احملققــــة مقابــ

 . الطائرتني

عدم حصول إدارة الشركة املوافقات الالزمـة املتعلقـة بفـتح اعتمـاد مسـتندي       -

لســداد مصــاريف صــيانة الطــائرات احملجــوزة باخلــارج واملطالبــات املرتاكمــة     

رضـية وحيـث   فيما يتعلق بالقطع الغيار ورسوم عبور األجواء وسـداد رسـوم األ  

   يوثر سلبا على نشاط الشركة.ت اس العملية التشغيلية عدم إدخال الطائرا

 اخلارجيــةاحلســابات املصــرفية  تم موافــاة جمموعــة الفحــ  بكشــوفات   يــي  -

 .بالرغم من خماطبتـا املتكررة لذلكاملتعلقة باحملطات اخلارجية 

ــة ا  - ــف قيمـ ــرادات بلغـ ــركة يـ ــنة  الشـ ــالل سـ ــة 2017خـ  (152,196,675) ميالديـ

( 93,471,676) مببلـز  الفـرتة تلـك   إمجـالي املصـروفات خـالل   بلغـف  دينار كما 

 للمحطـات التشـغيلية   بعـض املصـروفات  دينار والظ تبني من خالله عـدم قيـد   

ــة ) ــونس(. ضــمن مصــروفات الشــركة خــالل     –عمــان  –اســطنبول اخلارجي ت

 حسب ما أفاده مدير إدارة املصروفات املكلف.م 2017سنة 

حتصـيل إيراداتهـا املتعلقـة باملكاتـب الداخليـة      قصور إدارة الشركة يف متابعة  -

عــدم توريــد  وألــاد اإلجــراءات الالزمــة لتحصــيل تلــك اإليــرادات حيــث تــبني     

 -إس حسابات الشركة وفق البيان التالي: قيمة مبيعات تذاكر كامل 

 مكتب املبيعات

القيمة التذاكر 

 املباعة

 القيمة املوردة

 874,088 7,213,358 ةمكتب مطار امعيتيق

 7,419,282 مكتب مصراته ومكتب مطار مصراته
 ما يفيد التوريد دال يوج

 7,482,880 مكاتب املنطقة الشرقية
 ال يوجد ما يفيد التوريد

 

عملية فح  خزينة الشركة الكائنة بشـارع النصـر تـبني لنـا قيـام      الل من خ -

بالشــركة  رئــيس وحــدة متابعــة اخلــزائن مبخاطبــة مــدير دائــرة املصــروفات  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

861 

 

عـدم قيـام أمـني اخلزينـة باملكتـب بتسـوية املبيعـات        وذلك م 29/12/2016بتاري  

 .دينار (897,838) والبالغةم 11/12/2016خالل شهر 

ي تقم إدارة الشركة بإيـداع كامـل الصـكوك املصـدقة باحلسـابات املصـرفية        -

للشركة والنا ة عن قيمة مبيعاتها السـنوية املتعلقـة بالوكـاالت الداخليـة     

ــظ ــف والــ ــار و( 1,462,301) بلغــ ــارة    دينــ ــارف التجــ ــروع مصــ ــن فــ ــادرة عــ الصــ

تسـبب  ميالديـة ممـا    2017 لسنة والتنمية خالل الفرتة شهري مارس وفرباير

   يف ضياع اموال الشركة.

حتــى  01/01/2016بلغــف قيمــة مبيعــات احملطــات اخلارجيــة خــالل الفــرتة مــن   -

والظ تبني مـن خاللـه تقـاعس بعـض      دينار (2,230,252)ميالدية  30/11/2017

مـــــدراء احملطـــــات اخلارجيـــــة بتزويـــــد اإلدارة املاليـــــة بالشـــــركة بكشـــــوفات  

احلســـابات املصـــرفية للمحطـــات مـــع بيـــان باملصـــروفات وااليـــرادات احملصـــلة  

 خالل الفرتة املذكورة أعاله.

قيـام إدارة شــركة اخلطــوط اجلويــة األفريقيــة بتنفيــذ رحــالت عارضــة مــع    -

رحلــة  (52) وعـددها  نيـامي  ميالديـة إلــي  2017حـرتاف خــالل سـنة   شـركة اال 

 لبامــاكو والــظرحلــة عارضــة  (16) وعــدد دينــار 6,760,000وقــــــــــــدره  مببلــز

ــا   ــل شــركة االحــرتاف يف       2,080,000بلغــف قيمته ــتم الســداد مــن قب ــار وي دين

بـات عـن   وفق ما أتيح للـديوان مـن بيانـات بـالرغم مـن املطال      اغلب األحيان نقدا

مـا  م و2017 – 2016بيانات تفصيلية اكثر عن الرحالت املنفـذة خـالل عـاميي    

يفيد توريد االموال حلسابات الشركة وحتديد أمساء املخـولني باسـتالم تلـك    

 االموال . 

بتحويــــل مبلــــز مــــالي وقــــدرة    بالشــــركة  قيــــام مــــدير املنطقــــة الشــــرقية     -

رقـــم بنغـــازي  دينــة املة اجلمهوريـــمـــن احلســاب املصـــريف ،   دينــار  (5,600,000)

حســب مــا ورد يف مراســلة بــنفس املصــرف  144043إلــي احلســاب رقــم  133161

ــرف       ــام مصـ ــدير عـ ــى مـ ــة علـ ــرابلس املوجـ ــركة طـ ــس إدارة الشـ ــيس جملـ رئـ

أن مجيــع أو اغلــب  بتجميــد تلــك احلســابات ومــع العلــم بــ   مفادهــا اجلمهوريــة 

شــارع النصــر بمــن اإلدارة املاليــة ها يــتم ســدادوالتشــغيلية  اإلداريــةاملصــروفات 

 ملصــرف التجــاري الــوطين فــرع اجلهــاد مصــدقة إصــدار صــكوك س كمــا أنــه .

ــاء(  ــاري  )البيضـ ــة  22/01/2018بتـ ــاا شـــركة   64083صـــك رقـــم ميالديـ لصـ

 دينار( 177,700) النورس للسفر والسياحة بقيمة

ا فاهلـ لوحظ توسع إدارة الشركة يف صـرف العهـد املاليـة للمـوظفني وعـدم اق      -

يف نهاية السنة املالية وهذا يعـد خمـالف للـوائح املاليـة للشـركة والتشـريعان       

ظهــور رصــيد   لــوحظ مــن خــالل عمليــة الفحــ   النافــدة باخلصــوص كمــا  

 دينار( 5,016,190)مببلز وقدره  العهد املالية دائن
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 – 2015 – 2014قيـــام شـــركة اخلطـــوط اجلويـــة االفريقيـــة خـــالل الســـنوات   -

)اللتوانيـة مسـول بالنـف( وهـذا      ري طائراتهـا للغـري  الدية بتأجمي 2017 – 2016

دينــار ( 14,965,964) كبــدها مصــاريف تســجيل ومصــاريف صــيانة تصــل إلــي ي

 الــظ ي يــتم احتســابها والــظ تقــدر حبــولي  إلــي مصــاريف االهــالك باإلضــافة

الـظ ي يـتم احتسـابها مثـل ال     ذلـك املصـاريف    هيك علىاندينار ( 30,000,000)

ــات) احلصـــر ــة  مرتبـ ــارات( مصـــاريف  -االطقـــم اجلويـ ــية املطـ ــاأرضـ ــا  أمـ فيمـ

ـــا وال  دينـــار( 9,331,281) بلغـــف خـــالل الفـــرتة والـــظ اإليـــرادات خيـــ   تقريبـ

وهــذا فيمــا خيــ   يوجــد مــا يفيــد إيــداع تلــك اإليــرادات يف حســابات الشــركة 

( ONL  ،ONJ A 320) يــة ذات االحــرف التســجل  تــأجري طــائرات إلــي اللتوان  

 .ها طائرتني عدد

ــام  - ــوع إير  قيـ ــائرة نـ ــأجري طـ ــركة بتـ ــجي  إدارة الشـ ــرف التسـ ــاص ذات األحـ  لبـ

(ONQ -SA )   حيــث ي يــتم موافاتنــا بالعقــد    اس اخلطــوط اجلويــة الرتكيــة

ميالديــة  2015مــن خــالل متابعــة حركــة احلســاب العربــي الربيطــاني ســنة     

يوجــد وال  2017 – 2016سـنة  خــالل يـتم إيــداع قيمـة اإل ــار الطـائرة    ي بأنـه  

مـا يفيــد إيــداع تلــك اإل ــارات يف حسـابات الشــركة وي يــتم موافاتنــا بكشــف   

 مذكرات التسوية.وميالدية  2017حساب العربي الربيطاني لسنة 

ــام  - ــار طـــائرات مـــن        إدارة قيـ ــالث الســـنوات الســـابقة بإ ـ الشـــركة خـــالل ثـ

وشــركة التونســية الشــركات الطــريان احملليــة والدوليــة )شــركة النــوفليز   

AEROVIJTA )وذلــك لغــرض تســيري رحــالت الشــركة    وشــركة غــدامس

 ا ترتب عليه دفع مبالز مالية وبيانها كالتالي:مم

  خالل السـنوات املـذكورة أعـاله بقيمـة     إ ار طائرات من شركة غدامس

   رحالت الشركة دينار لتسيري (3,540,104)

   (563,550,000)التونسـية مببلـز قـدره    إ ار طائرات من شركة النـوفليز 

 ميالدية. 2016تقريبـا لسنة دينار 

   مقابــــــل إ ـــــــار طــــــائرات مـــــــن شـــــــركة   مــــــالي مقـــــــدم  دفــــــع مبلـــــــز

(AEROVIJTA)   ــر لســـنة ــدرة   2015عـــن شـــهر فربايـ ميالديـــة مببلـــز وقـ

خـالل  رحـالت  بتسـيري  دوالر مع العلم بأن الشـركة ي تقـوم   ( 2,000,000)

 تارخيه. وي يتم تسوية املبلز حتى ااملتفق عليه الفرتة

ــاق      - ــة الوفـ ــي وحكومـ ــس الرئاسـ ــى اجمللـ ــتحقة علـ ــديون املسـ ــف الـ ــدره بلغـ ا وقـ

 .مقابل تسري رحالت وأقامه يف الفنادق دينار( 23,744,559)

ــف االلتزامـــات لصـــاا شـــركة الربيقـــة لتســـويق الـــنفط مبلـــز وقـــدره          - بلغـ

 .دينار( 114,101,348)

ميالديــة مبلــز  17/08/2017بلغــف االلتزامــات لصــاا مصــلحة املطــارات حتــى   -

 .دينار (2,129,106)وقدره 
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 الشركة املتحدة للطريان
وهـــي تتبـــع الشـــركة الليبيـــة االفريقيـــة  م 2006تأسســـف الشـــركة خـــالل ســـنة 

للطــريان القابضــة وذلــك وفــق النظــام االساســي للشــركة املعــدل وطبقــا ألحكــام  

ــم    ــاري رقـ ــاط التجـ ــانون النشـ ــنة  (23)قـ ــدة   2010لسـ ــريعات النافـ ــة والتشـ ميالديـ

مليــون دينــار ألغــراض النقــل اجلــوي احمللــي والــدولي        (50)بــرأس مــال وقــدره   

 -مبساهمة يف راس املال من الشركات حسب اجلدول االتي: 

 نسبة املساهمة البيان

قيمة املساهمة بالدينار 

 اللييب 

الشركة الليبية االفريقية 

 للطريان القابضة
 مليون 27 % 54

صندوق االمناء االقتصادي 

 واالجتماعي
 مليون 22 % 44

 948,486 % 02 شركة اكاكوس

 

 (28)توقف نشـاط الشـركة بنـاء علـى القـرار الصـادر عـن رئـيس الـوزراء رقـم            -

ــل     2014لســـنة  ــاز النقـ ــا اس جهـ ــأن ضـــم الشـــركة ونقـــل تبعيتهـ ميالديـــة بشـ

ذلــك وضــع  اخلــاص والشــحن اجلــوي التــابع جمللــس الــوزراء ممــا ترتــب علــى     

اصــول الشــركة )الطــائرات( حتــف الصــيانة بعــدة دول اوربيـــــــــــة هــي )املانيــا،   

سويسرا، مالطا( والبيان التالي يوضح الوضع احلـالي للطـائرات والـظ مازالـف     

 باخلارج:

 التسجيل نوع الطائرة

الدولة 

 بهااملوجودة 

الشركة الظ تقوم 

 بالصيانة

املبلز املستحق 

 باليورو

CL 300 5A-UAA سويسرا JET AVIATION 2,500,000 

GL 5000 5A-UAB مالطا MCM 1,500,000 حجز قضائي 

GL 5000 5A-UAC 
 2,000,000 حجز قضائي MCM مالطا

CL 850 5A-UAD 
 LABS 2,500,000 املانيا

LEAR JET 60 5A-UAE 
 3,000,000 طرابلس امعيتيقة

  

نظــرا لالنقســام السياســي وتشــظي مؤسســات الدولــة ي تــتمكن الشــركة مــن   -

مليــون يــورو  (2.5)اســرتجاع هــذه الطــائرات حتــى املســدد عنهــا تكلفــة الصــيانة 

ــن اجلهـــات         ــز مـ ــة للحجـ ــها عرضـ ــة،  علـ ــي االملانيـ ــى األراضـ ــدة علـ واملتواجـ

 املضــيفة جــراء تــراكم األعبــاء املاليــة عليهــا فضــال عــن ضــياع فــرص التشــغيل

وحتقيــق العوائــد املاليــة والــظ تســاهم بشــكل مباشــر يف تعزيــز املركــز املــالي      

 للشركة.

ــز    - ــي عجــ ــي واملؤسســ ــام السياســ ــار االنقســ ــن اثــ ــاء إدارة الشــــركة  مــ يف اإليفــ

التجاريـــــة لمصـــــارف ل يف تســـــديد أقســـــاط القـــــروض املتمثلـــــةبالتزاماتهـــــا 

ي مــن لســحب علــى املكشــوف وهــذا مؤشــر علــى ان الشــركة تعــان    والتجاءهــا ل
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النق  بالسيولة لتغطية نفقاتهـا حيـث بلغـف جممـوع قـيم القـروض مضـافا        

 اليه الفائدة املستحقة كالتالي:  

 القيمة املسددة  قيمة الفائدة  قيمة القرض البيان

  20,944,475  15,849,428 64,992,500 القرض األول

 58,156,000 القرض الثاني
  ي تسدد

 12,776,768 القرض الثالث
  سحب على املكشوف 

 

دعمـــف ادارة الشـــركة مببـــالع ماليـــة مـــن جهـــات خمتلفـــة لســـداد جـــزء مـــن    -

 املرتبات الشركة خالل الفرتة وبيانها كاالتي:

 القيمة البيان

 833,605 شركة االمناء للخدمات االستثمارية القابضة

 150,000 الشركة الليبية االفريقية للطريان القابضة

 687,672 وزارة املواصالت

 10,959,268 وزارة املالية

 12,630,545 اإلمجالي

 

اإليفـــاء بالتزاماتهـــا ا ـــاه الغـــري جـــراء االنقســـام وعـــدم   عـــنعجـــز الشـــركة  -

تشـــغيل الطـــائرات ممـــا يعرضـــها خلطـــر اإلفـــالس وفيمـــا يلـــي بيـــان بهـــذه          

 االلتزامات.

 القيمة البيان

 6,000,000 الشركة الليبية االفريقية للطريان القابضة 

 10,959,268 سلف وزارة اخلزانة 

 3,255,951 الضرائب

 2,559,138 الضمان االجتماعي

 5,139,331 مرتبات

 

 شركة اخلطوط اجلوية الليبية
ــام القــانون التجــاري      ــة الشــعبية    تأسســف الشــركة طبقــاـ  ألحك بقــرار مــن اللجن

لســنة ( 23)، ثــم عســدل طبقــاـ  ألحكــام القــانون رقــم    م 2005لســنة ( 11)رقــم العامــة 

ــة       م 2010 ــاع اجلمعيـ ــر اجتمـ ــب ملضـ ــوائح مبوجـ ــاري واللـ ــاط التجـ ــأن النشـ ، بشـ

 م. 26/10/2014العمومية غري العادية املنعقد يوم األحد املوافق 

ح ـــدد رأس مـــال الشـــركة مببلـــز )مائـــة مليـــون( دينـــار لـــييب، مقســـم إلــــــــــــــــــى   

ــون ســهم(  ــار (100)وقيمــة كــل ســهم    )ملي ــا دين ــاـ  وعــدد    (3411)، منه ســهماـ  امسي

 سهماـ  حلاملها. (619,309)سهماـ  مقابل حص  عينية، وعدد  (377,280)

  م. 2007دينار يف سنة ( 250,000,000)س رفع رأس املال إس 
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   إثـــر دمــــج  م 2013دينـــار يف ســـنة    (270,680,000) س رفـــع رأس املـــال إس ،

 الدولية للتدريب.الشركة 

   ــال إس ــع رأس املـــ ــنة    (1,000,000,000)س رفـــ ــييب يف ســـ ــار لـــ ، م 2014دينـــ

دينــــــار، يف حــــــني بلــــــز الغــــــري مــــــدفوع     ( 434,154,835)واملــــــدفوع منــــــه  

 دينار. (565,845,165)

م، وذلـك خمالفـة   ( 2017)ي تعقد اجلمعية العموميـة أي اجتمـاع خـالل سـنة      -

 من النظام األساسي. (27)للمادة 

ــ - ــات املراجعــة      ت ــة بالشــركة بإعــداد تقــارير عملي أخر مكتــب املراجعــة الداخلي

حيـث س إعـداد تقـارير     م، 2017وإحالتها إس اإلدارة العليا خـالل السـنة املاليـة    

ــاني فقــط، األمــر الــذي يشــري الــي وجــود قصــور كــبري          ــع األول والث عــن الرب

وجـه فضـالـ  عـن     وواضح يف قيام مكتب املراجعة بالـدور املنـاط بـه علـى أكمـل     

 كونه خلالـ  واضحاـ  يف إحكام املراقبة الداخلية.  

 امليزانيات:

  إس ديوان احملاسبة. (2010حتى  2006)س إحالة امليزانيات 

  ــات ــها   (2012/  2011)س إحالـــة امليزانيـ إس جملـــس إدارة الشـــركة لعرضـ

 على اجلمعية العمومية.

 (.2017حتى  2013)لسنوات تأخر إدارة الشركة يف إعداد امليزانيات ل 

       كــأداة للرقابــة    2017عــدم إعــداد امليزانيــة التقديريــة واعتمادهــا لســنة(

 (1)على التخطيط ومتابعة وتصحيح اال رافـات(، وذلـك خمالفـاـ  للمـادة     

 من النظام األساسي للشركة. (36)من الالئحة املالية للشركة، واملادة 

ــنوا      ــن الســـــ ــة عـــــ ــائر متتاليـــــ ــركة خســـــ ــدت الشـــــ  2012 2011،  2010) ت املاليـــــــةتكبـــــ

ــو    (مـــــيالدي ــة عـــــن تلـــــك الســـــنوات  ـــ ــا اإلمجاليـــ  (363) (،275(، ) 172) بلغـــــف قيمتهـــ

ــبته      ــا نســ ــل مــ ــى متثــ ــوالي وهــ ــى التــ ــار علــ ــون دينــ ــى  %(145) %(،110%(، ) 69)مليــ علــ

ــات       ــح يف السياســ ــور واضــ ــا يشــــري إس قصــ ــة ، ممــ ــوق امللكيــ ــالي حقــ ــن أمجــ ــوالي مــ التــ

  .اإلدارية واملالية املتبعة من قبل جملس اإلدارة

ي تتضـــــمن احملاضـــــر والقـــــرارات املرتتبـــــة عنهـــــا مـــــا يفيـــــد تقـــــديم خطـــــة   -

اسرتاتيجية وتشـغيلية سـنوية بغـرض التطـوير والتحسـني مـن أداء الشـركة        

 اإلدارية والفنية واملالية والقانونية . بكل املستويات

عــدم انعقــاد احلــد األدنــى مــن عــدد االجتماعــات جمللــس اإلدارة حيــث بلــز عــدد   -

 على النحو اآلتي: (ميالدية 2017، 2016، 2015) االجتماعات خالل السنوات

   اجتماعات . (4)بلغف م 2015اجتماعات سنة 

   اجتماعات . (5)بلغف م 2016اجتماعات سنة 

   م2017س عقد اجتماعان فقط خالل العام. 
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ناهيــك عــن تغيــب عــدد أثــنني مــن أعضــاء جملــس اإلدارة عــن حضــور كافــة        -

مــن النظــام األساســي للشــركة تــن    ( 37)علمـــا بــأن املــادة رقــم   االجتماعــات

 على أن يعقد جملس اإلدارة اجتماعات دورية على األقل مرة كل شهرين.

، 2015)ي تتضـمن ملاضـر وقـرارات جملـس اإلدارة الصـادرة خـالل الســنوات        -

ــات ال   (م 2017، 2016 ــاد امليزانيـ ــد اعتمـ ــا يفيـ ــنوات   ، مـ ــركة للسـ ــة للشـ تقديريـ

 املذكورة.

 .عدم وجود الئحة تنظيم عمل جملس اإلدارة وانعقاد جلساته -

 عدم حضور رئيس وأعضاء هيئة املراقبة جللسات جملس اإلدارة. -

لجمعيـة  لألي تقـارير عـن نشـاطها     أو جلنـة املراقبـة  ديم جملس إدارة عدم تق -

 (.م 2017، 2016، 2015)العمومية خالل السنوات املالية 

ــركة     - ــدم انعقــــاد اجلمعيــــة العموميــــة للشــ يــــة، غــــري عاديــــة( منــــذ    عاد) عــ

 م.30/10/2014

 تأخر الشركة يف أعداد القوائم املالية باملواعيد احملددة هلا. -

 .ادارية لبعض اعضاء جملس االدارة دارة الشركة مبلفاتعدم احتفاظ ا -

عـدم احتفــاظ ادارة الشـركة مبلفــات اداريـة تتضــمن اهـم البيانــات الضــرورية      -

 عن رئيس وأعضاء هيئة املراقبة بالشركة.

 -: لوحظ بشأنها االلتزامات القائمة على الشركة -

         تــــأخر إدارة الشــــركة يف ســــداد االســــتقطاعات القانونيــــة واملتمثلــــة يف

 (27,817,807) )مصــلحة الضــرائب، صــندوق الضــمان االجتمــاعي والبالغــة 

 دينار

      كما لوحظ وجود التزامات لصاا شركة الربيقـة لتسـويق الـنفط حتـى

 دينار. (242,938,988)، مببلز وقدره م 31/10/2017تاري  

ــوء إدارة - ــا     تـــبني جلـ ــة هلـ ــن القـــروض املمنوحـ ــاطها مـ الشـــركة يف تســـيري نشـ

ــة   ــرف اجلمهوريــ ــة     –)مصــ ــة العامــ ــن اخلزانــ ــم مــ ــة   –دعــ ــركة الليبيــ الشــ

وبيانهـا   (1,223,144,994)االفريقية للطـريان القابضـة القابضـة( والـظ بلغـف      

 كاالتي:

 القيمة  مصدر التمويل 

 دينار791,636,591 قرض شراء الطائرات مصرف اجلمهورية

 241,821,474 تسهيل مصرف اجلمهورية

 دينار153,398,906 الشركة الليبية االفريقية القابضة

 36,288,022 دعم اخلزانة العامة

 

 -بشأنه اآلتي:  لوحظ
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   (87,840,773)إمجــالي الفوائــد املمنوحــة ملصــرف اجلمهوريــة مبلــز وقــدره 

 .دينار

            تبني ما سسـدد مـن املمنـون هلـا مـن قـرض مصـرف اجلمهوريـة مبلـز وقـدره

 .دينار نمليو (41)

      واعتبـاره خصـماـ  مـن    دينـار مليـون  ( 153)تبني رمسلة مبلـز وقـدره تقريبـاـ ،

 رأس املال غري املدفوع.

 منوحة هلا كدعم مرتبات.تبني أن الشركة ي تقوم بتسوية املبالز امل 

 زينة االتي:لوحظ بشأن املصارف واخل -

     عــدم وجــد ســجل يوميــة خبزينــة الشــركة وذلــك للتحقــق مــن األرصــدة

 الدفرتية ومطابقتها باألرصدة الفعلية.

    احتفــاظ إدارة الشــركة مببــالز ماليــة خبزينــة الشــركة تتجــاوز الســقف

 املؤمن عليه.املبلز 

        اـ  تبني عدم قيـام إدارة الشـركة بإعـداد التسـويات املصـرفية الالزمـة شـهري

 اباتها املصرفية الداخليةحلس

        عدم قيام إدارة الشركة بإيـداع الصـكوك مقابـل مبيعـات مكاتـب الشـركة

أول بــأول حيــث تــبني وجــود عــدد كــبري مــن الصــكوك ي تــودع باحلســابات   

صـــك يرجـــع تارخيهـــا مـــن شـــهر أكتـــوبر  ( 1647)املصـــرفية وعددهـــــــــــــــا 

   دينار( 2,459,647)مببلز امجالـــي م 2017

 د عدد من الصكوك املصدقة الراجعة ألسـباب خمتلفـة والبـالز عـددها     وجو

(51.) 
 - التابعة للشركة: حسابات احملطات اخلارجية -

تبني وجود عدد احلسابات املصرفية اخلارجية املفتوحـة للمحطـات اخلارجيـة    

والتابعـــة لشـــركة اخلطـــوط اجلويـــة الليبيـــة وبـــالعمالت )الـــدوالر، اليـــورو،  

  -: لوحظ بشأنها املتداولة بالدولة املوجودة به احلسابات املصرفية(والعملة 

  تــأخر إدارة شــركة اخلطــوط الليبيــة بتزويــد إدارة الرقابــة علــى املصــارف

والنقـــد بكشـــوفات احلســـابات املصـــرفية املفتوحـــة للمحطـــات اخلارجيـــة       

 وأرصدتها بالنقد األجنيب يف الداخل واخلارج.
 ميـون باحملطـات اخلارجيـة بتزويـد إدارة الشـركة      عدم التزام املدراء اإلقلي

بكشـــوفات احلســـابات املصـــرفية للحســـابات املـــذكورة أعـــاله األمـــر الـــذي   

يوكــد قصــور إدارة الشــركة يف تطبيــق اللــوائح املاليــة واإلداريــة خاصــة      

فيمـــا يتعلـــق مبتابعـــة احلســـابات املصـــرفية للمحطـــات اخلارجيـــة واعـــداد  

 املستندات املؤيدة للصرف أوال بأول  التسويات الشهرية هلا وإحالة 
      ــهريـا ــرفية شـ ــويات املصـ ــداد التسـ ــة بالشـــركة بإعـ ــام اإلدارة املاليـ ــدم قيـ عـ

 للحسابات املصرفية الداخلية واخلارجية.
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        تبني تعدد احلسابات املصرفية بدولـة تـونس، والـظ لـوحظ بشـأنها  ميـد

نـــزاع بعــض احلســابات التابعـــة للمحطــة مــن القضـــاء التونســي نتيجــة لل      

القـــائم بـــني املنطقـــة الغربيـــة والشـــرقية للشـــركة حـــول إدارة احملطـــة        

   )تونس(

  املغـــرب  –ملطـــات خارجيـــة للـــدول )مالطـــا ( 4)س تعليـــق العمـــل لعـــدد– 

السودان( وذلك بنـاء علـى القـرارات الصـادرة عـن رئـيس جملـس         –اجلزائر 

   م(.2017)اإلدارة لسنة 

 - االدارة املالية: -

 التقديريــة لســنة موضــوع الفحــ    املوازنــةكة بإعــداد ي تقــم إدارة الشــر

وأغفــال الشــركة التقديريــة عــن الســنة الســابقة  املوازنــةمــع عــدم اعتمــاد 

 اهمية املوازنة التقديرية كأداة من ادوات الرقابة والتخطيط.

          مبقابلة املصـروفات بـاإليرادات احملققـة تظهـر نتـائج نشـاط الشـركة عـن

 ل التالي:خسائر وفق اجلدوم 2017عام 
 اخلسائر املصروفات اإليرادات السنة

2017 214,207,685 229,159,972 14,952,286 

 

   الشركة الليبية للخدمات االرضية 
ــة        ــروق للمناولـ ــركة الشـ ــة لشـ ــري العاديـ ــة غـ ــة العموميـ ــرار اجلمعيـ ــب قـ مبوجـ

س تعـــديل عقـــد التأســـيس م 2013لســـنة ( 6)واخلـــدمات األرضـــية املســـاهمة رقـــم 

والنظــام األساســي للشــركة حبيــث يكــون اســم الشــركة هــو: الليبيــة للخــدمات    

مليــون دينــار  (50)األرضــية ذات مســؤولية ملــدودة بــرأس مــال الشــركة مببلــز  

يبيــة االفريقيــة ، مملوكــة بالكامــل للشــركة اللدينــار( 33,225,000)املــدفوع منــه 

ال رأس مــال الشــركة حســب مــا هــو     ويالحــظ عــدم اســتكم  للطــريان القابضــة،  

 ظاهر بالنظام األساسي املعدل للشركة.  

 نظم احلوكمة

باملخالفـة لـن     م،2014مـن العـام   لـم تعقــــد اجلمعيـــــــة العمومية أي اجتماع  -

ــادة رقــم   ــادة  م 2010لســنة  (23)مــن القــانون التجــاري رقــم     (284)امل ، ونــ  امل

 من النظام األساسي املعدل للشركة.   (15)رقم 

ي يتــبني تقــديم هيئــة املراقبــة بالشــركة ال ى تقــارير عــن نشــاط الشــركة      -

 ميالدية.( 2015،2016،2017)نوات خالل الس

ي يتــبني قيــام املــدير العــام مــن خــالل ادارات الشــركة بأعــداد تقريــر نشــاط       -

 ميالدية .   (2017،  2016،  2015)الشركة خالل السنوات 
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ــاد        - ــام( وانعقـ ــدير العـ ــة )املـ ــل اإلدارة التنفيذيـ ــيم عمـ ــة تنظـ ــود الئحـ ــدم وجـ عـ

 جلساته.

ي يتــــبني وجــــود ســــجل حملاضــــر اجلمعيــــة العموميــــة وقراراتهــــا وكــــذلك    -

احملاضر احملددة بعقـد رمسـي خاصـة يف ظـل عـدم انعقـاد اجلمعيـة العموميـة         

 ميالدية. 2014من سنة 

ت املـدير العـام مـع املـدراء ورؤسـاء      ي يتبني وجود سجل حملاضر جلسات وقرارا -

 األقسام.

 .  اهليئةلسات وقرارات جلسجل ركة ي يتبني مسك هيئة املراقبة بالش -

ي يتضــــمن النظــــام االســـــاس املعــــّدل للشـــــركة أي حتديــــد لالختصـــــاص      -

 املدير العام (.) واملسؤوليات املناطة باإلدارة العليا

   اعيدها احملددة.تأخر الشركة يف إعداد القوائم املالية يف مو -

ــة ملــدير عــام الشــركة          ــد احتفاظهــا مبلفــات إداري عــدم تقــديم الشــركة مــا يفي

 .املراقبة ورئيس وأعضاء هيئة

علــى الــرغم مــن قيــام الشــركة بإعــداد امليزانيــة التقديريــة للشــركة اال انهــا    -

 غري معتمدة من اجلمعية العمومية.

 -نظام الرقابة الداخلية بالشركة: 

الرقابــة الداخليــة املطبــق بالشــركة وافتقــاره للعديــد مــن املقومــات  ضــعف نظــام 

األساسية الظ متكن الشـركة مـن إحكـام الرقابـة علـى ممتلكاتهـا وأصـوهلا ومـن         

 أوجه ذلك القصور ما يلي:

عدم قيام مكتب املراجعة الداخلية باملهام املناطة بـه علـى الوجـه املطلـوب ومـن       -

الداء االداري واملــــالي ملختلــــف االدارات  أبرزهــــا إعــــداد تقــــارير دوريــــة عــــن ا    

واألقســام بالشــركة وتبليغــه لــإلدارة العليــا لالسرتشــاد بــه اللــاذ القــرارات      

 الظ لدم مصلحة الشركة.

ي تقــم الشــركة بإعــداد مــذكرات تســوية حســابات املصــارف خــالل الســنة         -

 م. 2017املالية 

 عدم اعداد واعتماد اللوائح املنظمة لعمل الشركة. -

خر الشـــركة يف إقفـــال حســـاباتها وإعـــداد ميزانياتهـــا وإحالتهـــا للـــديوان       تـــأ -

ــدادها     ــة س اعــ ــر ميزانيــ ـــة وان اخــ ـــ  واملراجعــــــــــــــ ـــرض الفحـــــــــــــــــ لغـــــــــــــــ

وإحالتهــا اس الشــركة الليبيــة االفريقيــة للطــريان القابضــة هــي عــن الســنة     

 م. 31/12/2012املالية املنتهية يف 

ــى    اال - ــركة حتــ ــى الشــ ــة علــ ــات القائمــ د ل  (231,368,693)م 30/6/2017لتزامــ

 والذي ميثل مرتبات وتأمينات وحصة التضامن االجتماعي والضرائب.
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ــى     - ــدينون( حتـــ ــون الشـــــركة لـــــذي الغـــــري )مـــ ــز  م30/6/2017بلغـــــف ديـــ مبلـــ

للعديد من اجلهات املختلفـة، االمـر الـذي يـبني ضـعف يف       دينار( 19,981,514)

 ا طرف الغري.حصيل الظ تتبعها الشركة لديونهسياسات الت

القــروض املمنوحــة مــن الشــركة القابضــة اس شــركة اخلــدمات األرضــية         -

 -بيانها كالتالي: 

 القيمة البيان

 14,954,751 2011مرتبات سنة 

 12,435,129 2012مرتبات سنة 

 30,672,502 2013مرتبات سنة 

 47,840,279 2014مرتبات سنة 

 105,902,661 اإلمجــــــالــــــــــي 

 

ويالحظ االرتفاع الكبري يف القروض املمنوحة للشركة يف شـكل مرتبـات مـن     -

ــبته    ــا نسـ ــنة اس أخـــرى والـــظ شـــكلف مـ ــال الشـــركة   %(211)سـ مـــن رأس مـ

 من راس ماهلا املدفوع. %(318)املصرن به، وما نسبته 

 : الشركة الليبية للهندسة وصيانة الطائرات
خســـائر ( ميالديـــة 2012، 2011، 2010) تكبـــدت الشـــركة خـــالل الســـنوات املاليـــة  

ــة  ــو      ــة بلغــف قيمتهــا اإلمجالي ــى    (46.3( ، )33.8(، )20)متتالي ــار ، عل ــون دين ملي

ــا نســـبته   مـــن إمجـــالي حقـــوق   %(188%( ، )137%( ، )81)التـــوالي وهـــى متثـــل مـ

 .امللكية 

ــمن  - ــر ي تتضــ ــس اإلدارة  ملاضــ ــا اجتماعــــات جملــ ــديم خطــــة   مــ يفيــــد تقــ

اسرتاتيجية وتشـغيلية سـنوية بغـرض التطـوير والتحسـني مـن أداء الشـركة        

 .بكل املستويات اإلدارية والفنية واملالية والقانونية

ي يتــبني قيــام جملــس اإلدارة بطلــب أي تقــارير مــن جلنــة املراقبــة واملراجــع       -

ذلــك مــن و لفنيــةالــداخلي واملراجــع اخلــارجي واإلدارة املاليــة وبقيــة اإلدارات ا 

، 2015) خــالل ملاضــر االجتماعــات والقــرارات الصــادرة عنهــا خــالل الســنوات 

 ميالدية (. 2017، 2016

، 2015) ي يعقـد جملــس اإلدارة احلـد األدنــى مــن االجتماعـات خــالل الســنوات    -

 -وكانف االجتماعات على النحو التالي:  م(2017، 2016

  اجتماع واحد فقط. (1)ميالدية بلغف  2015اجتماعات سنة 

  ميالدية ي يعقد اجمللس أي اجتماع. 2016اجتماعات سنة 

  اجتماعات. (5)ميالدية بلغف  2017اجتماعات سنة 
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ومــا  هــاتغيــب عــدد أثــنني مــن أعضــاء مــن جملــس اإلدارة عــن حضــور اجتماعات  -

 6/5/2015ترتــب عليــه مــن عــدم انعقــاد أي جلســات جمللــس اإلدارة اعتبــار مــن:    

 .م13/2/2017ميالدية، وحتى 

تغيــب رئــيس هيئــة املراقبــة عــن حضــور مجيــع اجللســات الــظ عقــدها جملــس   -

ــنتني )   ــالل الســ ــركة خــ ــافة    2017، 2015إدارة الشــ ــك با إلضــ ــة( وذلــ ميالديــ

 2017اجللســات خــالل ســنة  لتغيـب بعــض أعضــاء اهليئــة عــن حضــور عــدد مــن 

 ميالدية.

للجمعيـة العموميـة للشـركة    ( ديـة عدم انعقاد أي اجتماعـات )عاديـة، غـري عا    -

ميالدية( األمـر الـذي يعـد خمالفـة لـن        2017، 2016، 2015خالل السنوات )

مــن النظــام األساســي وكــذلك باملخالفــة لنصــوص املــوارد أرقـــام        ( 28)املــادة  

ميالديــــة بشــــأن    2010لســــنة  ( 23)مــــن القــــانون رقــــم    ( 284(، )163(، )155)

 النشاط التجاري.

 عداد القوائم املالية باملواعيد احملددة هلا.تأخر الشركة يف أ -

  .الشركة الليبية للتموين )ذات املسؤولية احملدودة(
ــة يف         ــة املنتهي ــى االســتثمار خــالل الســنة املالي ـــعائد عل ــز مـعـــّدل ال  31/12/2010بل

 2011يف حـني تكبـدت الشـركة خسـائر عـن نشـاطها لسـنة         %(،1.3)ميالدية  و 

مــن إمجــالي حقــوق  %( 60)أي مــا نســبته  مليــون دينــار( 6.4)ميالديــة بلغــف  ــو 

ــة        ــات اإلداريـ ــح يف السياسـ ــبري وواضـ ــور كـ ــود قصـ ــري إس وجـ ــر يشـ ــة ، األمـ امللكيـ

والــظ ســاهمف يف ( املــدير العــام) واملاليــة املتعبــة مــن قبــل اإلدارة العليــا بالشــركة 

 .ظهور هذه املعدالت السلبية من األداء املالي بالشركة 

ــم - ــديم خطــــة       ي تتضــ ــا يفيــــد تقــ ــس اإلدارة مــ ــر اجتماعــــات جملــ ن ملاضــ

اسرتاتيجية وتشـغيلية سـنوية بغـرض التطـوير والتحسـني مـن اداء الشـركة        

 . بكل املستويات االدارية والفنية واملالية والقانونية

ــالي       - ــن االداء املـ ــارير عـ ــب التقـ ــا للشـــركة بطلـ ــام االدارة العليـ ــبني اهتمـ ي يتـ

نـة املراقبـة واملراجـع الـداخلي واملراجـع اخلـارجي       والتشغيلي للشركة مـن جل 

 واإلدارة املالية واإلدارية والفنية .

ــة بالشــركة ألى تقــارير عــن نشــاط الشــركة        - ي يتــبني تقــديم هيئــة املراقب

ميالديـــة ، وذلـــك باملخالفـــة لـــن  املـــادة   (2015،2016،2017)خـــالل الســـنوات 

ديــــة ، بشــــأن النشــــاط ميال 2010لســــنة  (23)مــــن القــــانون رقــــم ( 200)رقــــم 

 التجاري.
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مــن خــالل ادارات الشــركة بأعــداد تقريــر   موميــةلعا ي يتــبني قيــام اجلمعيــة -

ميالديــــة وذلــــك   ( 2017،  2016،  2015)نشــــاط الشــــركة خــــالل الســــنوات     

 من النظام األساسي املعّدل للشركة .  (34)باملخالفة لن  املادة 

يــزانيتني التقــديريتني لســنظ   اعتمــاد املاجلمعيــة العموميــة ب  ي يتــبني قيــام  -

 ميالدية . ( 2016،2017)

ي يتــبني حضــور رئــيس وأعضــاء هيئــة املراقبــة بالشــركة لكافــة االجتماعــات  -

ــام بالشـــركة   ــلطة  ) الدوريـــة الـــظ يعقـــدها املـــدير العـ والـــذي ميثـــل اعلـــى سـ

 مع السادة املدراء ورؤساء االقسام ،.  ( بالشركة

ــة بال   - شــركة ألى تقــارير عــن نشــاط الشــركة    ي يتــبني تقــديم هيئــة املراقب

 ميالدية ،  (2015،2016،2017)خالل السنوات 

ي يتــبني قيــام املــدير العــام مــن خــالل ادارات الشــركة بأعــداد تقريــر نشــاط       -

 ميالدية.   (2017،  2016،  2015)الشركة خالل السنوات 

ي يتــــبني وجــــود ســــجل حملاضــــر اجلمعيــــة العموميــــة وقراراتهــــا وكــــذلك    -

احملاضر احملددة بعقـد رمسـي خاصـة يف ظـل عـدم انعقـاد اجلمعيـة العموميـة         

 ميالدية. 2014من سنة 

 .شركة لسجل جلسات وقرارات اهليئةي يتبني مسك هيئة املراقبة بال -

دير عـام الشـركة   عدم تقـديم الشـركة مـا يفيـد احتفاظهـا مبلفـات إداريـة ملـ         -

 ورئيس وأعضاء هيئة املراقبة.  

ــركة     - ــدم انعقــــاد اجلمعيــــة العموميــــة للشــ منــــذ ( عاديــــة، غــــري عاديــــة  ) عــ

 ميالدية. 30/10/2014

ي يتضــــمن النظــــام االســـــاس املعــــّدل للشـــــركة أي حتديــــد لالختصـــــاص      -

 واملسؤوليات املناطة باإلدارة العليا )املدير العام( .

 ائم املالية يف مواعيدها احملددة.تأخر الشركة يف إعداد القو -

 اجلهاز التنفيذي للطريان اخلاص 
مـن   (4)عدم قيام ادارة اجلهاز بتنفيذ املهـام الـظ أنشـئ مـن اجلـها وفقـا للمـادة         -

 .الصادر عن جملس الوزراءم 2013لسنة  (520)قرار إنشائه رقم 

 الداخلية.قلة العناصر املالية املؤهلة بالقسم املالي ومكتب املراجعة  -

 عدم وجود مكتب مستقل للخزينة ومحايتها بأبواب ونوافذ حديدية. -

عـــدم احالـــة احلســـاب اخلتـــامي للســـنة موضـــوع الفحـــ  للجهـــات املختصـــة    -

 من قانون النظام املالي للدولة. (23)باملخالفة ألحكام املادة 
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 كما باجلدول التالي: ةامليزانية التسيريي  -

احلواالت املالية + رصيد 

 مرحل من السنة السابقة 

 الرصيد مجلة املصروفات الفعلية

5,427,186 5,564,973 (137,787 ) 

 

 -مــن خـــــــالل اعمال الفح  لوحظ ما يلي:  -

     بـدل للطيـارين   أة وعمـل إضـايف و  فـ امكعـالوات و قيـام ادارة اجلهـاز بصـرف

ــويني     ــرحلني اجلـ ــارين واملـ ــاعدي الطيـ ــيافة ومهندســـ  ومسـ ــم الضـ  يوأطقـ

 بدون قيامهم بأعمال مقابلة هلا.  الصيانة 

   ــاز علـــى اســـرتج ــالزعـــدم قـــدرة اجلهـ ــذه املبـ ــالي وذلـــك   اع هـ يف الوقـــف احلـ

 املالية.من الالئحة  (22)باملخالفة للمادة 

 لتزامــات ماليــة ا باخلــارج للصــيانة ممــا ترتــب عليــه الطــائرات  وجــود اغلــب

 كبرية على اجلهاز.

ــع العمــالت  احلســابات املصــرفية املفتوحــة   تعــدد - ــاز   جبمي  14اس لصــاا اجله

وفقـــا لتوجيهــات وزارة املاليــة،   فيهــااالمــر الــذي يتطلــب اعــادة النظــر    حســاب 

 لب احلسابات باستثناء احلسابات التالية  غحركة أل أيوذلك لعدم وجود 

قـتهم  الزالـف يف عهـدة مـوظفني انتهـف عال    الـظ  من السيارات  جمموعةوجود  -

 وفيما يلي بيان بذلك: هاترجيعيتم الوظيفية مع اجلهاز وي 

 سنة الصنع رقم اللوحة نوع السيارة

مستلم 

 السيارة

 الوظيفة

 2012 946021/5 تويوتا كاروال
 مدير مكتب املراجعة الداخلية السابق م ج ع

 الية السابقمدير الشؤون امل ع ع ع 2012 946026/5 تويوتا كاروال

 مدير الشؤون االدارية السابق ع ب ن 2012 غري معروف كاروالتويوتا 

 مدير مكتب اجلودة السابق م ص ع 2012 946009/5 تويوتا كاروال

 مدير مكتب احلديد العام السابق خ د 2012 133866/25 تويوتا كاروال

 مدير قسم الرتحيل السابق ع ل 2012 133148/25 كيا سريتو

 موظف الشؤون االدارية السابق ع ب ن 2012 133146/25 كيا سريتو

 2007 غري معروف كيا كارينز
 خدمات احلديد العام السابق س د  

  

وبيانهـا  م 2014بعض السيارات فقدت أثناء األحداث الظ مر بهـا املطـار يف سـنة     -

 :كالتالي

 االدارة التابعة هلا السيارة رقم اللوحة تاري  الصنع نوع السيارة

 1H 2012 133507/25هونداي
 اخلدمات

 1H 2012 133508/25هونداي
 اخلدمات

 2012 ميتشي مزدوجة
 اخلدمات غري معروف 

 2012 كيا بيكاتو
 ادارة العمليات غري معروف
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جمموعــة مــن الطــائرات حتــف الصــيانة خــارج الــبالد وقــد يرتتــب علــى     وجــود -

كــبرية يــؤدي التــأخر يف ســدادها اس اعبــاء ماليــة علــى اجلهــاز   ذلــك التزامــات 

 ذلك:بصفة خاصة وعلى الدولة بصفة عامة والبيان التالي يوضح 

 أحرف التسجيل نوع اسم الطائرة

 A-ONE)5 )151 340 الطائرة الرئاسية إيرباص

 B707 (5A -DAK )21228 الطائرة الرئاسية البوينج

 F50 (5A -DCK )68 الطائرة اخلاصة فالكون

 F900 (5A -DCK )148 الطائرة اخلاصة فالكون

 300D/74AN 5A-CAA) )3656170122 الطائرة اخلاصة

 AN 5A-DKL) )19530502761 -124 الطائرة انتنوف

 AN 5A-DKL) )19530502792 -124 الطائرة انتنوف
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 الفصل احلادي والعشرون: قطاع االتصاالت

  وتقنية املعلوماتاهليئة العامة لالتصاالت 
ــة خــالل     القــرارات واملراســالت  مــن خــالل متابعــة بعــض مــن    الصــادرة عــن اهليئ

اهليئـــة العامـــة ( وســـابقا)تـــبني ان الـــوزارة ميالديـــة،  (2017-2016-2015)الســـنوات 

رقابـة اشـرافية    اختصاصاتها كجهة من املفـرتض ان متـارس  ت  اوز، قد  حاليا

 2010لسـنة   (22)قـانون االتصـاالت رقـم     وجـب وفقا لالختصاصات املسندة اليها مب

ممـا يعـد   حيث تدخلف يف العمل التنفيذي للشركات التابعـة للقطـاع ،   ة ، ميالدي

احلـاالت التـدخل يف االختصاصـات    اهـم  ، ومـن  انتهاكا صارخا لقواعد احلوكمـة 

 املكتشفة ما يلي:

ــاهمة      - ــة املسـ ــاالت النوعيـ ــة لشـــركة االتصـ ــة العموميـ ــيس اجلمعيـ ــع رئـ توقيـ

ــر االتصــاالت الســابق  ) ــرؤوف ســيالة    : وزي علــى عقــد املشــروع    (اســامة عبــد ال

ــوطين لشــبكة االتصــاالت الالســلكية )    ــال ــه  للشــركة ( NTN)رتا( ت واملشــار الي

ــة املســاهمة      ــل لشــركة االتصــاالت النوعي ــانون فــخالوباملبالعقــد كممث ة لق

( 180)والــذي حــدد يف املــادة   ميالديــة 2010لســنة  (23)النشــاط التجــاري رقــم  

 منه أن جملس اإلدارة يعترب املمثل القانوني للشركة.

توقيـــع رئـــيس اجلمعيـــة العموميـــة لشـــركة االتصـــاالت النوعيـــة املســـاهمة     -

ــر االتصــاالت الســابق  ) ــد الــرؤوف ســيالة    : وزي علــى عقــد خــدمات    (اســامة عب

ميالديـــة بصـــفته ممثـــل شـــركة االتصـــاالت   20/10/2013استشـــارية بتـــاري  

 مة.النوعية املساه

ــة العامــة لالتصــاالت      - ــيس اهليئ ــام رئ  (13/04.01.06)رســالته رقــم  مبوجــب قي

ــدير العــام لشــركة ل      ــا اعفــاء امل ــب فيه ــا والــظ يطل ــس إدارة  يبيان موجهــة جملل

 .بصفته  اوزا للجمعية العمومية ،الشركة 

مـن:)ع ب( ، )ع س( ، )ن م(   قيام رئيس اهليئة العامة لالتصـاالت بتكليـف كـليب    -

ــاء مب) ــاالت والتقنيــــة  كأعضــ ــة لالتصــ ــم جلــــس إدارة الشــــركة الليبيــ ( وهــ

، االمر الـذي يعـد انتهاكـا    قيادية باهليئة العامة لالتصاالت يشغلون لوظائف 

ملبدأ فصل السلطات وتوزيع الواجبات واملسـؤوليات يف تـداخل مشـني بـني املهـام      

ــة العموميـــة والتنفيذيـــة املخـــت  بهـــا جملـــس     االشـــرافية املنعقـــدة للجمعيـ

 دارة ويضعف من الدور االشرايف للهيئة على هذه الشركة.اإل

 الشركة الليبية لالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة
تأسســـف الشـــركة الليبيـــة للربيـــد واالتصــــاالت القابضـــة بقـــرار مـــن اللجنــــة        

ــة  ــعبية العامـ ــم  الشـ ــنة ( 63)رقـ ــي    2005لسـ ــام االساسـ ــديل النظـ ــة وس تعـ ميالديـ
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وفـــق م 2007لســـنة  (83)رقـــم  للشـــركة املعتمـــد بقـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة 

م 18/06/2013ملضــر اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة غــري العــادي للشــركة بتــاري   

وتتبــــع الشــــركة لــــوزارة االتصــــاالت واملعلوماتيــــة ويكــــون رأمساهلــــا مملوكــــا   

دينـار لـييب   ( 640,000)مـال الشـركة املـرخ  مببلـز     بالكامل للدولة وحـدد راس  

ــا    ( 64,000)مقســم اس  ــار مملوكــة بالكامــل   ( 10) ســهم قيمــة كــل ســهم منه دين

ــادرة     ــا للقـــرارات الصـ ــا وفقـ ــوال الشـــركات التابعـــة هلـ للدولـــة وقيمـــة رؤوس امـ

ــأن تنقــل اس الشــركة عــدد     بشــأنها شــركات تعمــل يف جمــال   ( 8)والــظ تــن  ب

 . االتصاالت

يالحـظ مـا   وحسـاباتها  الشركـــــة   لنشاطاتالفح  التقييم والل اعمال ومن خ

 يلي:

 احلوكمة

السياسـي الـذي حـدث     نتيجـة االنقسـام  تعاني الشـركة مـن تنـازع يف السـلطة      -

ــة عــــادل مركــــوس   م 2014يف منتصــــف  ، حيــــث يوجــــد جملــــس ادارة برئاســ

 بطـــرابلس، وجملـــس ادارة برئاســـة )ف ق( ومقـــره البيضـــاء ، ســـيطرت االوس

ــة        ــتثمارات اخلارجيـ ــى االسـ ــة علـ ــيطرت الثانيـ ــة، وسـ ــركات التابعـ ــى الشـ علـ

 واالدارات املوجودة يف املنطقة الشرقية ، 

نتيجة لالنقسام اصبحف امـوال وممتلكـات الشـركة القابضـة حتـف خمـاطر        -

عدم االستقرار ، مما اثر سلبا علـى اعمـال الشـركة ، حيـث توقفـف اجلمعيـات       

ف واملســاءلة، وتوقفــف العديــد مــن املشــاريع املتعاقــد  العموميــة املعنيــة باإلشــرا

ــة اس       ــع الشــركة القابضــة ، وتعرضــف االســتثمارات اخلارجي عليهــا الــظ تتب

 العديد من املخاطر والقرارات الظ ال تصب يف مصلحة الشركة القابضة.

 ما يلي:)ف ق( ولقد لوحظ على اداء اجمللس االول برئاسة السيد  -

 2015 للعـامني  العموميـة  اجلمعيـة  اجتماعـات  يف وحـة املطر املواضـيع  أغلب 

ــاول ميالديــــــة 2016 ، ــتثمارات تتنــــ ــارج الشــــــركة اســــ ــة باخلــــ  وامليزانيــــ

س  وقــد ، بطــرابلس الشــركة مقــر إن كــون البيضــاء مبكتــب التقديريــة

 ميـد حصــ  الشــركة القابضــة يف العديــد مــن االســتثمارات واألصــول  

بالداخل واخلـارج إس حـني الفصـل يف قضـية الشـرعية يف جملـس اإلدارة ،       

يف كــل مـــن  ولكــن متكـــن هــذا اجمللـــس مــن الســـيطرة علــى االســـتثمارات     

الـذه مقــرا للشــركة  انشــا خالهلـا مكتــب يف مالطــا و ومالطـا ولكســمبورج  

 يما يلي بيان باستثمارات الشركة اخلارجية:، وفالقابضة
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 بلد االستثمار الشركة
تاري  

 االستثمار
املبلز املستثمر 

 دوالر امريكي

القيمة السوقية يف 

 م 30/6/2016

 )مليون دوالر(

نسبة 

 املساهمة

 %3.82 10 25,000,000 1997 االمارات الثريا
 %14.85 16 21,180,000 2008 ايطاليا ايتلني

 %56.8 24 96,189,000 2008 كندا IMS/ايلني 
 %0.003 1.5 349,079 2000 اململكة املتحدة امنارسات
 %11 137 18,400,000 1978 السعودية عربسات

 %9 15 1000,000 2009 موريشيوى ويوك
 %8 3 7,400,000 2004 ساحل العاج راسكوم

  

         عـن   من اجلدول السـابق يالحـظ بـان كـل مسـاهمات الشـركة هـي عبـارة

ــع  ــة للبيـ ــن    اســـتثمارات متاحـ ــا اقـــل مـ ــة املســـاهمة فيهـ ــدا  % 20حصـ ، ماعـ

 %50الــظ متتلــك فيهــا الشــركة نســبة تزيــد عــن  ، الكنديــة SMIشــركة 

السـيطرة  و النسبة لـول الشـركة بتشـكيل جملـس ادارة للشـركة     ه وهذ

عليهــا ، اال انــه لــوحظ ومــن خــالل مــا طــرن باجتماعــات جملــس االدارة ان    

 ان املــدير التنفيــذيو يف جملــس ادارة الشــركة ضــعيف ، متثيــل الشــركة

ــدعى )ع ب( للشـــركة  ــذايف ،    يـ ــر القـ ــد معمـ ــن قبـــل ملمـ ــابقا مـ املكلـــف سـ

لقابضـة  يستغل الوضـع احلـالي للـبالد وانقسـام جملـس اإلدارة للشـركة ا      

 للصاا العام ،.دون حتقيق عوائد للشركة و

 2015لسـنة  ( 384) احلكومـة املؤقتـة رقـم   بوزراء الـ صدور قرار جملس  ذمن 

 ميالديــة خبصــوص نقــل ملكيــة أســهم شــركة الب جــرين مــن ملفظــة    

 افريقيا لالستثمار إس الشركة القابضة لالتصاالت وقد ذكر يف   ليبيا

 أنــه حبلــول اكتــوبر مــن عــام  للشــركة  حضــر اجلمعيــة العموميــةورد مب

مــن الــدول االفريقيــة بتــأميم بعــض الشــركات  عــددقامــف  ميالديـة  2011

ممـا   (روانـدا ،سـرياليون  ،النيجـر  ،تشـاد  ، توجـوا  ،زامبيـا  )بعة يف كل مـن  التا

ادي اس فقــــدان أكثــــر مــــن نصــــف األمــــوال املســــتثمرة وبالتــــالي فقــــدت  

قـام جملـس إدارة    حيـث  شركة الب قرين السيطرة على هـذه الشـركات،  

القابضة بعقـد اتفاقيـة مـع احملفظـة االسـتثمارية طويلـة املـدى س خالهلـا         

ميالديــة اس منتصــف  2011مليــون دوالر مــا بــني ســنة  (150)اس انفــاق حــو

مليــون دوالر علــى مكتــب دبــي دون حتقيــق    (61)منهــا  ميالديــةســنة 2015

 أي عوائد،  

   مصــاا وا ــراف عــن مبــادئ  تعــارض س اســتغالل الوظيفــة وخلــق حالــة

)ف ق( اسـتغل صـفته كـرئيس     فرئيس جملـس ادارة القابضـة  احلوكمة 

ا سـ يئاصدر قرار بتكليف نفسـه ر للجمعية العمومية لشركة الب غرين و

افقــد قــوة متثيــل جملــس ادارة القابضــة امــام الشــركة التابعــة         اممــ ا هلــ

 للتداخل يف الواجبات االشرافية.

 ما يلي:)عم( ولقد لوحظ على اداء اجمللس االول برئاسة السيد  -
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 ية وعدم التعاون مع ديوان احملاسـبة بشـكل كامـل،    غياب االفصان والشفاف

حيث مارس نـوع مـن االنتقائيـة باملسـتندات الـظ قـدمها للـديوان واملطلوبـة         

 ألداء املهمة ، حبجب املستندات التالية:  

 2016ملاضر جمللس اإلدارة خالل عام  3تقديم  س. 

 2017،  2015يتم تقديم ملاضر جملس االدارة للعاملني  ي . 

  2017،  2016،  2015يتم تقديم قرارات جملس االدارة ي . 

  2017،  2016،  2015ي يتم تقديم قرارات رئيس جملس االدارة . 

  2017،  2016،  2015ي يتم تقديم تقارير جملس االدارة . 

          ــادة ــه امل ــات جممعــة حســب مــا نصــف علي ي تقــم الشــركة بإعــداد ميزاني

 ميالدية.   2010لسنة ( 23)من قانون النشاط التجاري رقم  (254)

    ي تنعقـــد اجلمعيـــة العموميـــة للشـــركة حســـب املســـتندات املقدمـــة منـــذ

ــاـ  للقــانون النشــاط التجــاري رقــم    وهــذا ميالديــة  08/20/2015 ( 23)خمالف

منـه الـظ تلـزم اجلمعيـة العموميـة      ( 163)ميالدية واملـادة رقـم    2010لسنة 

 رة يف العام على االقل .باالجتماع م

     ــة ــا املاليـ ــداد قوائمهـ ــاباتها وأعـ ــال حسـ ــركة يف إقفـ ــأخر الشـ ــنوية  تـ يف السـ

مــن الــديوان وإصــدار  هــاس مراجعتقــوائم ماليــة  مواعيــدها احملــددة ، فــاخر

ــالرأي يف شــأن   ــها شــهادة ب ــة   كان ــة ، 2009ف عــن الســنة املالي آخــر و ميالدي

 للــديوان وقــام الــديوان مبراجعتــه ا وقــدمته الشــركة اأعــدتهقــوائم ماليــة 

عـن السـنوات املاليـة     يف شـأنه الت الالزمـة  وي تقم الشركة بإجراء التعـدي 

القــــوائم  للــــديوان ي تقــــم الشــــركة بتقــــديم ( ،2010،2011،2012،2013)

   م(2016،2017، 2014،2015)املالية للسنوات 

    م املاليــة امللكيــة بــني القــوائ  حقــوق رقــاموأ عــدم تطــابق الكــثري مــن بيانــات

وشـــركة ليبيــــا   لـــظ منهـــا شـــركة املـــدار    الشـــركات التابعـــة و  الـــبعض  

 االتصاالت والتقنية مع القوائم املالية للشركة القابضة.

     مــن خــالل دراســة عينــة مــن القــرارات الصــادرة عــن جملــس االدارة خــالل

ميالديــــة ، تــــبني ان بهــــا ســــلب واضــــح لالختصاصــــات   2017-2016ســــنظ 

ن خــالل هــذه القــرارات س التعــدي علــى صــالحيات وتــداخل يف اخــرى ، فمــ

جمـــالس ادارة يف شـــركات تابعـــة او علـــى صـــالحيات ادارات تنفيذيــــة او      

 صالحيات للجان مراقبة او صالحيات مجعيات عمومية .

ــا     - ــة )شـــركة ليبيانـ ــة احملليـ ــإلزام الشـــركات التابعـ ــم ادارة الشـــركة بـ ي تقـ

هــاتف ليبيــا، شــركة ليبيــا  للــهاتف احملمــول، شــركة املــدار اجلديــد، شــركة  

ــة     ــة العامــ ــالز املســــتحقة للهيئــ ــوم واملبــ لالتصــــاالت والتقنيــــة( بســــداد الرســ

الديـــة مي 2017، 2015،2016لالتصـــاالت واملعلوماتيـــة عـــن الســـنتني املـــاليتني  

ــف يف   ــيح إدارة    (372,521,000م )2017/ 30/06والـــظ بلغـ ــدم توضـ ــع عـ ــار مـ دينـ

ــوم و    ــك الرسـ ــداد تلـ ــدم سـ ــباب عـ ــة   الشـــركة أسـ ــة العامـ ــررة للهيئـ ــالز املقـ املبـ
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لالتصــاالت وذلــك إلحالتهــا اس حســاب االيــراد العــام لــدعم اخلزانــة العامــة         

 وبيانها كاالتي.

 املبلـــــــــــــــز البيــــــــــان

 67,521,085 شركة ليبيانا للهاتف احملمول

 192,500,000 شركة املدار اجلديد

 62,500,000 شركة هاتف ليبيا

 50,000,000 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية

  372,521,000 اإلمجالي
 

ــامي      - ــالل عــ ــركة خــ ــة للشــ ــة العموميــ ــاد اجلمعيــ ــتم انعقــ  2017و 2016ي يــ

( 23)مــن القــانون التجــاري رقــم  ( 163)ميالديــة وذلــك باملخالفــة للمــادة رقــم  

ي  اما فيمـا يتعلـق مبحاضـر اجتماعـات هيئـة املراقبـة بالشـركة       م 2010لسنة 

 يتم موافاتنا بها.

وحــــول هــــذه  م2017أصــــدر جملــــس اإلدارة عــــدد مــــن القــــرارات خــــالل عــــام  -

 القرارات تبني ما يلي:

         ــالفقرة الرابعــة واخلامســة مــن عــدم مســك الســجالت املنصــوص عليهــا ب

 م.2010لسنة ( 23)من القانون التجاري رقم ( 223)املادة 

 بشــأن صــرف بــدل وســائل نقــل للعــاملني بالشــركة الغــري    ( 1)القــرار رقــم

 (300)مســتفيدين مــن املركــوب والــذين ي تســلم هلــم وســيلة نقــل بواقــع    

دينــار شــهريـا، صــرف عــالوة مركــوب مســتمر مبوجــب مشــروع الئحــة ي   

)اجلمعيــة العموميــة(( وفــق النظــام     )تعتمــد بعــد مــن جهــة االختصــاص     

 األساسي للشركة.

  ريـــر حكـــم يف شـــأن برنـــامج الرعايـــة الصـــحية حيـــث   بتق (3)القـــرار رقـــم

ــة        ــامج الرعايـ ــن برنـ ــركة مـ ــس إدارة الشـ ــاء جملـ ــيس وأعضـ ــتفيد رئـ يسـ

ــا        ــه وتســري علــيهم كافــة الشــروط والضــوابط واملزاي الصــحية املعمــول ب

متتـع رئـيس    املنصوص عليها يف الالئحة أسوة بالعاملني يف الشـركة، مـع  

ايـة الصـحية خمالفـة لالئحـة     وأعضاء جملـس اإلدارة مبيـزة تغطيـة الرع   

تبني صرف بعض املعـامالت دون موافقـة املراجعـة الداخليـة      اإلدارية كما

 عليها.

ي تقــم إدارة الشــركة بأعــداد الئحــة ماليــة معتمــدة منــذ عــدة ســنوات وذلــك   -

 من النظام األساسي املعدل للشركة.( 47) باملخالفة لن  املادة

ــنوات      - ــن السـ ــا عـ ــداد ميزانياتهـ ــركة يف إعـ ــأخر ادارة الشـ ــى2014)تـ  (2016 حتـ

ميالديــة يف املــدة احملــددة، األمــر الــذي  عــل مــن تلــك امليزانيــات واحلســابات     

ــة       ــك باملخالفـ ــا وذلـ ــتفاد منهـ ــة ال يسـ ــات تارخييـ ــرد لبيانـ ــرد سـ ــة جمـ اخلتاميـ

 من النظام األساسي املعدل للشركة. (47،68)للمادتني رقم 
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وذلـــك باملخالفـــة  م2014إعـــداد ميزانيـــة تقديريـــة للشــركة منـــذ ســـنة  عــدم   -

 من النظام األساسي املعدل للشركة.( 47)لن  املادة رقم 

ــادة رقــم        - ي يــتم إعــداد امليزانيــة اجملمعــة للشــركة وذلــك باملخالفــة لــن  امل

 م.2010لسنة  23من القانون التجاري رقم  (254)

 (460)وي وذلـك باملخالفـة للمـادة رقـم     عدم قيـام إدارة الشـركة بـاجلرد السـن     -

 م.2010لسنة ( 23)القانون التجاري رقم  نم

وجــود تعيينــات بعقــود مؤقتــة مــع بعــض املــوظفني باملخالفــة لالئحــة اإلداريــة  -

ــال ال احلصــر          ــى ســبيل املث ــا عل املوحــدة للقطــاع االتصــاالت املعمــول بهــا ومنه

مـن الالئحـة اإلداريـة بشـأن     ( 9)مـن العقـد للمـادة     (6) وكذلك خمالفـة املـادة  

عدم حتديد املدة أو العمـل املطلـوب تنفيـذه، سـريان العقـد بتـاري  رجعـي قبـل         

تــاري  توقيــع العقــد وي تــتم االشــارة إس قيــام املعــين بأعمــال ســابقة لتــاري        

 العقد  

متابعـــة مـــذكرات  خـــــالل مـــنحســـاب مصـــريف ( 11)متتلـــك الشـــركة عـــدد  -

 -لوحظ اآلتي:  املصرفية تسوية حلسابات الشركة

     ــاباتها ــوية الشـــهرية حلسـ ــداد مـــذكرات التسـ تـــأخر إدارة الشـــركة يف إعـ

 املصرفية.  

          لــوحظ ومــن خــالل االطــالع علــى تقــارير املراجعــة الداخليــة خبصــوص

مذكرات تسوية املصرف الصحاري الرئيسـي ظهـور رصـيد دفـرتي سـالب      

ــة    ــوف(( بقيمــ ــى املكشــ ــحب علــ ــار  (4,909,000) ))ســ ــاري دينــ ــك يف تــ   وذلــ

 .  م2017/06/03

ــز      - ( 566,656,265)اعتمــدت الشــركة علــى إظهــار راس ماهلــا بامليزانيــات مببل

وهذا ميثل ما اظهرته ميزانيات الشركة العامة للربيـد واالتصـاالت السـلكية    

وقــد حــدد قــرار انشــاء الشــركة الليبيــة للربيــد  ( )حتــف التصــفية والالســلكية

ــادة        ــام امل ــة املعلومــات القابضــة رأمساهلــا وفــق أحك مــن ( 7)واالتصــاالت وتقني

ميالديــة   2005/12/10ميالديــة الصــادر بتــاري     2005لســنة  ( 63)القــرار رقــم  

بإنشــــاء الشــــركة علــــى أن حيــــدد رأمســــال الشــــركة بقيمــــة رؤوس امــــول   

ــظ س   ــة والـــــ ــركات التابعـــــ ــز   الشـــــ ــة أي مببلـــــ ــادة السادســـــ ــده باملـــــ  حتديـــــ

الشــركة  دينــار لــييب حيــث لــوحظ أن جممــوع رؤوس امــوال    (640,000,000)

ــدره      ــرار مبلـــز وقـ ــاري  صـــدور القـ ــة يف تـ أي بفـــارق  (653,061,809)  القابضـ

ــا      13,000,000 ــجالت الشـــركة مبـ ــال بالسـ ــة رأس املـ ــن قيمـ ــه مـ ــا س إثباتـ ومـ

( 566,656,265)مببلـــز وقـــدره   يســـاوي رأس مـــال الشـــركة العامـــة للربيـــد     

 .دينار

تــــبني قيــــام إدارة الشــــركة مبعاجلــــة جــــزء مــــن اربــــان الشــــركات التابعــــة    -

مـــن قيمـــة صـــايف األربـــان قبـــل قيـــام  %( 80)للشـــركة وذلـــك بتعليـــة نســـبة  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

881 

 

املراجع اخلارجي مبراجعـة تلـك امليزانيـات، حيـث كـان يـتعني علـى الشـركة         

وفقـــا ملــا نصــف عليــه أحكــام املــادة     القابضــة ان تقــوم بأعــداد ميزانيــة اجملمعــة  

ــم  ( 254) ــانون رقـ ــن القـ ــنة  23مـ ــاري،    2010لسـ ــاط التجـ ــأن النشـ ــة بشـ ميالديـ

فاألسـلوب املتبــع ال يتوافــق ومــا نصــف عليــه احكـام هــذه املــادة وبالتــالي فــان مــا   

 تظهره ميزانيات الشركة من نتائج ال يعرب عن احلقيقة.

عــدم قــدرة إدارة الشــركة علــى حتصــيل ديونهــا لــدى الغــري والــظ بلغــف يف          -

ــز وقـــدره    2017/12/31 ــة مبلـ ــوحظ بشـــأنها    (5,128,496,081)ميالديـ ــث لـ حيـ

عـــدم وجـــود مصـــادقات ملعظـــم احلســـابات املدينـــة ممـــا يقلـــل الثقـــة يف صـــحة  

ــم إدارة الشــــركة     ــاهرة يف ســــجالت اإلدارة املاليــــة مــــع ي تقــ األرصــــدة الظــ

ة ومطابقـــة حســـاب جـــاري الشـــركات التابعـــة والـــذي بلـــز قيمتـــه يف   بتســـوي

 دينار.  ( 5,018,957,039)مببلز  م31/12/2017

أبــرام اتفاقــان بــني الشـركة الليبيــة للربيــد واالتصــاالت   م2007/06/28بتـاري    -

ــادي       ــاء االقتصـ ــندوق االمنـ ــرف األول( وصـ ــة )الطـ ــات القابضـ ــة املعلومـ وتقنيـ

ــاني(   ــرف الثـ ــاعي )الطـ ــبة    واالجتمـ ــع نسـ ــى بيـ ــان علـ ــهم  %( 25)ينصـ ــن اسـ مـ

شركظ املدار لالتصاالت اهلاتفية وليبيانا للهاتف احملمول لصـاا مائـة الـف    

وحتويـل اربـان    دينـار  مليارمن اسر ملدودي الدخل مقابل مبلز مالي وقدره 

مليـــون دينـــار ســـنويـا  (150)ســـنوية )مبلـــز ثابـــف (ملـــدة  ـــس ســـنوات بقيمـــة 

ــاني ،   ــة الشــعبية    م 2009/05/24وبتــاري   لصــاا الطــرف الث صــدر قــرار اللجن

القاضــي باســتمرار مســاهمة الصــندوق يف شــركظ املــدار     (230)العامــة رقــم  

ألـــف أســـرة ليبيـــة، والزالـــف   (300)وليبيانـــا وتســـجيل قيمـــة املســـاهمة باســـم  

االشكالية بني الطرفني على اساس انه استثمار ملـدة  ـس سـنوات مـن وجهـة      

ت القابضــة ومــن ناحيــة صــندوق االمنــاء متلــك اســهم   نظــر شــركة االتصــاال 

ــابات الشـــركة       ــل املبلـــز يف حسـ ــث يـــم حتميـ ــالقرار حيـ ــوارد بـ ــر الـ ــدد االسـ بعـ

 القابضة على حسابات دائنة اخرى.

الشــركات التابعــة مببــالز ماليــة كــبرية والــظ       بــدعم قيــام إدارة الشــركة   -

ــى   ــز وقــدره    06/12/2017بلغــف حت ــار وبيانــه   (852,630,507)ميالديــة مبل دين

 كاالتي:

 القيمة بالدينار اللييب البيــــــــــــــــــــــــــان
 316,818,913 شركة البنية لالستثمار 

 439,647,426 شركة بريد ليبيا
 50,000,000 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية

 46,164,167 شركة هاتف ليبيا
 852,630,507 اإلمجالي

  

الشركة بوضع رؤيـة واضـحة لكيفيـة املعاجلـة احملاسـبية      حيث ي تقم إدارة 

ــالز حيــث يــتم تعليتهــا يف ســجالت الشــركة علــى احلســاب اجلــاري        هلــذه املب
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هلــذه الشــركات بــدون أن حتــدد فيمــا ادا كانــف ديــون واجبــة الرتجيــع أو أنهــا  

لغرض رفـع رأس مـوال تلـك الشـركات وخاصـه ان بعـض الشـركات وصـلف         

ن ضــعف رأس مــال )شــركة البنيــة، شــركة بريــد  مبــالز التمويــل ألكثــر مــ 

 ليبيا(.

اســتمرار الوضــع احلــالي للشــركات التابعــة ودون حتديــد العوائــق والعراقيــل   -

الـــظ تواجـــه ســـري العمـــل بهـــا وتقـــديم املقرتحـــات الالزمـــة ملعاجلـــة املشـــاكل   

واملختنقــات علــى ارض الواقــع واســتمرار الشــركة القابضــة بتقــديم الــدعم        

رصدة الشركة الدفرتية والظ بلغف يف نهايـة السـنة املاليـة    ينتج عنه تآكل ا

ـــا فانــه حســب املعطيــات املوجــودة تشــري إس      (563,093,725)م 2017 دينــار تقريب

العسر املالي وعدم قدرة الشركة علـى سـداد التزاماتهـا والتزامـات الشـركات      

 م(. 2019)التابعة لسنة 

  -االستثمار ات احمللية: 

دينـار والبيـان   ( 1,656,653,099)بلغف االستثمارات احمللية حتى نهاية العام مببلـز  

  -التالي يوضح هذه االستثمارات، حيث لوحظ بشأنها االتي: 

ي حتقق مسـاهمات الشـركة يف كـل مـن شـركة خـدمات الطـرق السـريعة          -

ليبيــا وشــركة ســرت لألعمــال اهلندســية وشــركة أوفيتيــل      IMSوشــركة 

ميالديــة  2016عوائــد خــالل الســنوات الســابقة وحتــى نهايــة العــام       ليبيــا ايــة  

ــا لـــبعض الشـــركات مـــن االدارة      ــول علبهـ ــات س احلصـ ــر بيانـ ــق اخـ وذلـــك وفـ

 املختصة مبتابعة املساهمات ))إدارة التخطيط واالستثمار((  

الكنديـة وذلـك برأمسـال وقـدره      IMSليبيا املساهم مـع شـركة    IMSشركة  -

ــار حصــة الشــركة القابضــة     ــار ومــا نســبته   ( 400,000)مليــون دين  %(40)دين

من رأمسال الشركة وي تقدم الشركة ما يفيد حصوهلا علـى شـهائد أسـهم    

 ل  الشركة القابضة.

شركة خدمات الطرق السريعة وهي مـن ضـمن مسـاهمات الشـركة العامـة       -

مــن رأمســال  %(5)شــكلف املســاهمة مــا نســبته للربيــد )حتــف التصــفية( حيــث 

ــابقة وإس تارخيـــه        ــنوات السـ ــالل السـ ــح خـ ــا وي يتضـ ــاهم فيهـ ــركة املسـ الشـ

حتقيق اية عوائـد نظـري هـذه املسـاهمة وي تقـدم الشـركة مـا يفيـد حصـوهلا          

 على شهائد أسهم ل  الشركة القابضة.

ــة اهلندســية حيــث س تأســيس الشــركة باالتفــاق       - بــني شــركة ســرت للتقني

الشركة القابضة وشركة سـريتي االيطاليـة كشـركة مسـاهمة برأمسـال      

 (100)سـهم قيمـة كـل سـهم     ( 40,000)دينار مقسـمة إس  ( 4,000,000) وقدره

ــا ــاهمة الشـــركة   ردينـ ــد بلغـــف مسـ ــاهمة   (1,800,000)وقـ ــار وبنســـبة مسـ دينـ

 وي تقدم الشركة ما يفيد حصوهلا على شهائد أسهم. %(45)
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بيا حيث قامف الشركة القابضـة بتوقيـع اتفاقيـة شـركة     شركة أوفيتيل لي -

مشــــرتكة يف جمــــال االتصــــاالت وتقنيــــة املعلومــــات مــــع شــــركة أوفيتيــــل  

الكندية وذلك وفق ملضـر االجتمـاع التأسيسـي لتأسـيس شـركة مشـرتكة       

 %(40)ميالديــة حبيــث يكــون مســاهمة الشــركة مبــا نســبته     2010/01/14يف 

دينــار حيــث س مــنح الشــركة قــرض       مــن رأمســال الشــركة البــالز مليــون    

دينــار ومحــل ضــمن ارصــدة مدينــة اخــرى وي يــتم تســويته   (250,000)مببلــز 

بعــــد كمــــا ي تظهــــر مســــاهمات الشــــركة ضــــمن تقــــارير ادارة التخطــــيط 

 واالستثمار بالشركة.

ي تظهــر ضــمن مســاهمات الشــركة مســاهمة شــركة اســتقبال وإعــادة البــث  -

ــا   ــة قيمتهــ ــي والبالغــ ــاهمة واردة    (1,000,000)املرئــ ــذه املســ ــني هــ ــار يف حــ دينــ

 بتقارير ادارة التخطيط واالستثمار بالشركة.

ــز        - ــدار مبلـ ــركة املـ ــاهماتها بشـ ــة مسـ ــركة قيمـ ــاهمات الشـ ــمن مسـ ــر ضـ ظهـ

دينــــار يف حــــني مــــا اظهرتــــه ميزانيــــة شــــركة املــــدار اجلديــــد ( 24,825,000)

ل التجـاري  دينار وهـو أظهـره املسـتخرج بالسـج    ( 10,000,000)برأمسال مببلز 

وبالتـالي فـإن قيمـة املسـاهمة الظـاهرة بالـدفاتر ال توافـق مـا اظهرتـه ميزانيــة          

 شركة املدار.

 - االستثمارات اخلارجية:

 (170,931,100)االسـتثمارات اخلارجيـة حتـى نهـاي العـام احلـالي مببلـز         بلغف -

 دينار وباجلدول التالي تفصيل هلذه االستثمارات  

 البيـــــــــــان
 املساهمة باإلدارةقيمة 

 املالية بالدينار اللييب
قيمة املساهمة بإدارة التخطيط 

 واالستثمار

 54,415 شركة امنارسات

 دوالر  357,735 

 فرنك سويسري  553,448 

 دوالر 100,125,000  118,781,369 شركة ايلني

املؤسسة العربية لالتصاالت 

 الفضائية )عربسات(
 دوالر 18,400,000  ال يوجد

 دوالر 1,000,000 6,095,103 شركة ويووك

 يورو 15,000,000 28,092,000 شركة ريتليف )بوزفال(

 دوالر 63,636 ال يوجد شركة ناين دوت كوم

 دوالر 25,000,000  10,108,568 شركة الثريا
املنظمة االفريقية لالتصاالت 

 دوالر 5,698,157  7,781,643 الفضائية )راسكوم(

 170,913,100 اإلمجالي

 دوالر 150,644,528

 فرنك سويسري 553,448

 يورو 15,000,000
  

لوحظ عدم تطابق قيمة املساهمات فيمـا يتعلـق باالسـتثمارات اخلارجيـة بـني       -

 الوارد باإلدارة املالية وإدارة التخطيط واالستثمار.
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ميالديـة مبلـز وقـدرة     2017/12/31بلغف قيمة مشروعات حتف التنفيـذ حتـى    -

ــابقة ي   ( 546,229,844) دينـــار متمثلـــة يف مشـــروعات مرحلـــة مـــن ســـنوات سـ

يطرأ عليهـا اي تغـريات اال بعـض منهـا تتمثـل يف صـرف مكافـآت جلـان ملتابعـة          

بعض املشاريع ومكافأة رئيس أكادميية االتصـاالت والـظ لـوحظ بشـأنها أنـه      

مشـروع شـبكة    NGBNعلى الرغم من استكمال معظم مراحل تنفيـذ مشـروع   

ــاوزت   ا ــبة  ـ ــادم بنسـ ــل القـ ــن    %( 93)جليـ ــارات مـ ــذه املسـ ــم هـ ــغيل معظـ وتشـ

شركة هـاتف ليبيـا ومسـاهمتها يف العمليـة التشـغيلية وحتقيـق إيـرادات مـن         

وراء العمليــة اال انــه مازالــف تكــاليف هــذا املشــروع تظهــر بســجالت الشــركة      

 القابضة وذلك نتيجة لعدم نقل املشروع بشكل رمسي لشركة هاتف ليبيا .

 ليبيا لالتصاالت والتقنية ركةش
 احلوكمة

اال انـه الزال   م07/07/2016يف  جملس االدارة للشـركة وذلـك   انتهف مدة عمل -

 التاري  . ذلكيباشر اعماله باملخالفة للقانون التجاري منذ 

أن أخــر قــوائم ماليــة معتمــدة   تــأخر الشــركة يف اعــداد القــوائم املاليــة حيــث      -

،  2011) يزانيـات السـنوات  ، يف حـني مـا يتعلـق مب   ةميالديـ ( 2010) السنة املاليـة 

وي ،  لم تقم الشـركة بـالرد علـى مالحظـات الـديوان     ( فميالدية 2013، 2012

 .( ميالدية 2017،  2016،  2015،  2014) تقدم الشركة ميزانيات السنوات

ــا يف     - ــام الــــديوان مبراجعتهــ ــالي قــ  31/12/2013حتــــى أخــــر قائمــــة مركــــز مــ

مليـــون دينـــار باإلضـــافة إس ( 338)بلغـــف اخلســـائر املرحلـــة حـــوالي  ميالديـــة

ميالديـة   2002أربـان عـام   و مليـون دينـار  ( 34)خسائر العام والظ بلغـف حـوالي   

مليــون دينــار ، ومــن خــالل اجتمــاع للجمعيــة العموميــة     (1,7)البالغــة حــوالي  

كة مــن زيــادة رأس مــال الشــرس إقــرار ميالديــة  25/03/2014غــري العاديــة يف 

اخلســـــائر ن مـــــ علـــــى الـــــرغممليـــــون دينـــــار و (500)مليـــــون دينـــــار إس ( 75)

مــن رأس مــال الشــركة ممــا جعلــها تــدخل  %( 50)املرتاكمــة والــظ  ــاوزت 

ــة  حتــف مــن النظــام   (43)مــن القــانون التجــاري واملــادة رقــم     (152) ادةاملــطائل

 االساسي للشركة .

بــدل األعضــاء جــدد  دارةبــإحالل أعضــاء جملــس إجملــس ادارة الشــركة  قــام -

يؤخذ عليهم بـأنهم يشـغلون مناصـب قياديـة باهليئـة العامـة       اال انه لني ياملستق

حيـث  بالواجبـات   ما  علـهم يف وضـعية تعـارض    لالتصاالت وتقنية املعلومات

أن اهليئة تشغل صفة املراقب على هـذه الشـركة مـن النـواحي الفنيـة ويوجـد       

تقــدم الــظ  القطــاع اخلــاص  للشــركة شــركات منافســة أخــرى خاصــة مــن    

األعضــاء اجلــدد يف جملــس إدارة نفــس اخلــدمات وهــذا يتعــارض مــع وظــائف  

 الشركة .
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 مشروعات الشركة

 ألف خط 123 الثانية املرحلة ADSL ليبيا شبكة توسعة مشروع

عــدم التقيــد باجلــدول الــزمين املوضــوع للمشــروع وعــدم  ديــده والتــأخر يف     -

 -استكمال بنوده لعدة أسباب منها: 

 يف فتح االعتمادات املستندية. لالتصاالت والتقنية تأخر شركة ليبيا 

        ــبب ــع بسـ ــن املواقـ ــد مـ ــول للعديـ ــن الوصـ ــذة مـ ــركة املنفـ ــن الشـ ــدم متكـ عـ

 الظروف األمنية.

  يف ربط كوابل املشـرتكني بقـائم التوزيـع لعـدم     تأخر شركة هاتف ليبيا

 توفره.

 عدم استكمال تنفيذ الربنامج التدرييب املصاحب للمشروع -

 عدم وجود كشف باملعدات املوردة لصاا املشروع. -

ــدات     - ــط معـ ــى ربـ ــذة علـ ــركة املنفـ ــدرة الشـ ــدم قـ ــوترة   APC عـ ــة الفـ مبنظومـ

 للشركة املالكة بسبب احلاجة إس التحديث.

س تقسـيم أعمـال املشـروع     NGBNالقـادم   اجليـل  شـبكات  وتوسـعة  تطـوير  مشروع

 -بني شركتني كالتالي: 

      توريـــد وتركيـــب معـــدات الشـــبكة األساســـيةIP& DWDM  اســـند إس 

   نوكيا.-شركة الكاتيل لوسنف

   توريـــد وتركيـــب معـــدات القـــوى والنقـــل(SDH &POWER)  اســـند إس

 شركة هواوي تكنولوجي احملدودة.

عــدم إعــداد الدراســات املاليــة والفنيــة الكافيــة للمشــروع قبــل التعاقــد ممــا نــتج   -

عنه التعديل يف مكونات العقد من ناحيـة الكميـات واملواصـفات حيـث س إجـراء      

–عـــدة تعـــديالت للوصـــول إس العقـــد النهـــائي مـــع شـــركة الكاتيـــل لوســـنف  
 ء الرتقية هلا.نوكيا فضال عن التغيري املستمر يف عدد املواقع املزمع إجرا

 عــدم التقيــد باجلــدول الــزمين املوضــوع للمشــروع وعــدم  ديــده والتــأخر يف    -

 استكمال بنوده.

 عدم البدء يف تنفيذ الربامج التدريبية املصاحبة للمشروع. -

ــام          - ــوردة لصــاا املشــروع فضــال عــن عــدم القي عــدم وجــود كشــف باملعــدات امل

 تابعة.باستالمها من قبل اجلهة املالكة حتى تاري  امل

 BNG العريض النطاق بوابات تطوير مشروع

 7مواقــع بــدال مــن  9س التغــيري يف الكميــات الــواردة باالتفاقيــة والتنفيــذ لعــدد   -

ملطــات بــدون تغــيري األســعار ممــا يطــرن تســاؤالت عــن مــدى دقــة الدراســات   
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الفنية قبل التعاقد خاصة وانه س إفادتنا من قبل مدير املشـروع بتغـيري بعـض    

 البنود يف االتفاقية.

عدم التقيد عند تنفيذ املشروع بتوافق الربنامج الـزمين مـع برنـامج التـدفقات      -

وي يـتم صـرف أي مسـتحقات     % 85حبـدود  املالية حيث بلغف نسـبة التنفيـذ   

 للمقاول.

 عــدم التقيــد باجلــدول الــزمين املوضــوع للمشــروع وعــدم  ديــده والتــأخر يف    -

 استكمال بنوده.

 Port OC-3c/STM-1Catm-SFP flexible-4}بنــد تركيــب لوحــات   ءإلغــا -

card (3 pcs)} كيفيـة التصـرف يف قيمـة البنـد      نوإيضـا  ذكـر االسـباب   دون

 دوالر   18630 والظ تبلز

 عدم تنفيذ الربنامج التدرييب املصاحب للمشروع -

 عدم وجود كشف باملعدات املوردة لصاا املشروع. -

عدم قـدرة الشـركة املنفـذة علـى تنفيـذ التحـديثات املتعاقـد عليهـا )التحـديث           -

األخــري( مبنظومــة الشــركة املالكــة بســبب صــغر مســاحة الــذاكرة املتــوفرة       

 الذاكرة.واحلاجة إس تغيري حجم 

 اهمةشركة االتصاالت النوعية املس
النق  يف الكـادر الـوظيفي بالشـركة كـان سـبابـا يف الفـاض اداء الشـركة         -

ماليــا وإداريــا مـع عــدم تفعيـل اخلطـة التجاريـة للشــركة وسـرعة العمـل بهــا         

 لتحسني الوضع املالي.

( 29,350,872)مببلـــز وقـــدره  31/08/2017تنـــامي رصـــيد الـــدفعات املقدمـــة يف  -

ــادقات       دينووووار  ــراء املصــ ــة او اجــ ــالز املدفوعــ ــوية املبــ ــام بتســ ــدم القيــ ــوحظ عــ لــ

 واملطابقات الالزمة للتأكد من صحة الرصيد الظاهر حبسابات الشركة.

ميالديــة مبلــز  31/08/2017بلغــف ديــون الشــركة لــدى الغــري )مــدينون( حتــى  -

مـــر الــذي يتطلـــب  للعديــد مـــن اجلهــات املختلفــة اال   دينووار ( 4,266,735)قــدره  

 اجلهود من أجل حتصيل ديونها طرف الغري  

ــة       - ــة أي اجتمــاع خــالل الســنة املالي ــة العمومي ــة  2017ي تعقــد اجلمعي ميالدي

 2010لســنة ( 23)مـن القــانون التجــاري رقــم   (284)باملخالفـة لــن  املــادة رقــم  

لنظـام االساسـي لشـركة وأخـر اجتمـاع العـادي        (15)ميالدية ون  املادة رقم 

 05/05/2015ميالديــة وأخــر اجتمـاع غــري عــادى كــان يف   12/02/2015كـان يف  

 ميالدية.
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ي تقــدم الشــركة مــا يفيــد إعــداد جلنــة املرقبــة بالشــركة تقريــر عــن نتــائج   -

 ميالدية. 2017اعماهلا خالل السنة املالية 

زانيــة التقديريــة للشــركة إال إنهــا علــى الــرغم مــن قيــام الشــركة بإعــداد املي -

 غري معتمدة من اجلمعية العمومية.

افتقــار اإلدارة املاليــة بالشــركة مــن الــنق  يف وجــود العناصــر املاليــة املؤهلــة   -

 يناط بها للقيام باإلعمال املالية.

ــاباتها       - ــة حلســ ــة الدفرتيــ ــك اجملموعــ ــركة مبســ ــام إدارة الشــ ــدم قيــ ــبني عــ تــ

ــى املنظومــة خما   ــادة   واعتمادهــا عل ــذلك نــ  امل ـــا ب ــة    (6) لف مــن الالئحــة املالي

 بالشركة.

 تبني تأخر إدارة الشركة يف أعداد مذكرات التسوية للحسابات املصرفية.  -

م 31/12/2017ارتفاع قيمة االلتزامــــات القائمـة علـى الشـركة حيـث بلغـف يف        -

 دينار (158,694,715) مبلز وقدره

صــروفات والبيــان التــالي يوضــح  تــدني مســتوي إيــرادات الشــركة مقارنــة بامل   -

 ذلك  

 املصروفات االيرادات البيان

 5,526,831.338 1,613,167.500 ميالدية 2015سنة 

 5,692,083.668 2,404,878.000 ميالدية 2016سنة 

 2,895,348.115 1,095,570.000 ميالدية 2017سنة 

  

 شركة املدار اجلديد
مـــن خـــالل اعمـــال املتابعـــة والفحـــ  للشـــركة املـــدار اجلديـــد خـــالل املـــدة مـــن  

 يالحظ ما يلي:م 31/12/2017ميالدية حتى  1/1/2017

عدم انعقاد اجلمعية والعمومية للشركة منذ فرتة حيث تـبني لنـا مـن خـالل      -

ما توفر لـدينا مـن ملاضـر اجتماعـات أن أخـر اجتمـاع قـد س عقـده للجمعيـة          

األمــر الــذي يعــد م 2015/  2/ 10بتــاري   م،2015دي األول لسنــــة االجتمــاع العــا

ـــام املــادة   ـــانون النشــاط التجــاري رقــم   ( 163)خمالفــاـ  ألحكـــــ لســنة ( 23)مــن قـ

 م.2010

ــ          - ــظ لـ ــات الـ ــاد امليزانيـ ــركة باعتمـ ــة للشـ ــة العموميـ ــام اجلمعيـ ــدم قيـ عـ

األمـر الـذي يعـد خمالفـاـ  ألحكـام      م( 2015، 2014، 2013، 2012)السنوات املالية 

ــني   ــز بـ ــادة   (5، 2)القفـ ــن املـ ــم  ( 163)مـ ــانون رقـ ــنة  (23)للقـ ـــأن م 2010لسـ بشـــ

 النشاط التجاري.
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نتيجة لعدم انعقـاد اجلمعيـة العموميـة للشـركة اجتماعاتهـا املقـررة بأحكـام         -

القـوانني النافــدة ي يــتم اعتمــاد امليزانيـة التقديريــة للشــركة، ممــا يشــري إس   

وكمـــة( علـــى اعمـــال جملـــس غيـــاب أدوات التخطـــيط والرقابـــة )وغيـــاب احل

ــام    اإلدارة يف ــة حكـ ــؤون الشـــركة باملخالفـ ــرارات والتصـــرف يف شـ ــاذه القـ  الـ

 م. 2010لسنة  (23)من قانون النشاط التجاري رقم  (172)املادة 

ون انتهاء املدة القانونية جمللس اإلدارة وهيئـة املراقبـة وفـق ملـا نـ  عليـه القـان        -

 التجاري والنظام األساسي للشركة.

ي تقــدم الشــركة مــا يفيــد مســكها للســجالت والــدفاتر املنصــوص عليهــا يف       -

 ميالدية. 2010لسنة  (23)من قانون النشاط التجاري رقم  (223)املادة 

ــة   - ــة املراقبــ ــب  هيئــ ــاري    تعمــــل مبوجــ ــد بتــ ــة املنعقــ ــة العموميــ ــرار اجلمعيــ قــ

ــة  10/2/2015 ــل يفميالديـــ ــاالت    واملمثـــ ــة التســـــيريية لشـــــركة االتصـــ اللجـــ

 .اساس قانوني هلذا املسمىوال يوجد  القابضة

همـــال إدارة الشـــركة املالحظـــات والتوصـــيات الصـــادرة عـــن مكتـــب       تـــبني إ  -

ــتها      ــا ودراسـ ــرد عليهـ ــة أو الـ ــا مـــن قبـــل اإلدارة املاليـ ــذ بهـ ــدم األخـ املراجعـــة وعـ

 والعمل على تصويب اال رافات ومعاجلة املالحظات.

ــا - ــة       قي ــات واملؤسســات ذات الذمــة املالي ــدعم بعــض اجلهــات واهليئ م الشــركة ب

املســتقلة املمولــة مــن قبــل اخلزانــة العامــة بــبعض املتطلبــات يف صــورة أعانــات   

ومساندات تقع حتـف بنـد قيامهـا بواجبهـا بشـأن املسـؤولية االجتماعيـة والـذي         

ريي حيـث  املسـؤولية االجتماعيـة والعمـل اخلـ     ترتب عليـه اخللـط بـني مفهـوم    

 دينـار  (243,409)تبني من خالل أعمال الفح  قيام الشركة بتحميـل مبلـز   

بنـد الرعايـة واملسـؤولية االجتماعيـة منهـا مـا س حتميلـه        و على بند املساعدات

كمديونية علـى اجلهـات املسـتفيدة باملخالفـة للـنظم واللـوائح املعمـول بهـا يف         

 .قانون النظام املالي للدولة واللوائح املالية األخرى 

ــبية        - ــات احملاسـ ــبعض العمليـ ــة لـ ــود اليوميـ ــداد قيـ ــركة يف إعـ ــأخر ادارة الشـ تـ

ة بالرغم من قيامها بإعداد أذونات صرف هلـا، وقـد بلـز عـدد     وادراجها باملنظوم

أدن ( 64)عـدد   م1/8/2017أذونات الصرف الغـري مقيـدة باملنظومـة حتـى تـاري       

دينار متثـل قيمـة للعديـد     (221,870,172)صرف بقيمة امجالية بلغف قيمتها 

 من العمليات احملاسبية متف خالل الفرتات السابقة للتاري  احملدد.  

اعــداد مــذكرات التســوية للمصــارف التجاريــة بالشــركة، تــبني وجــود      عــدم -

 -التجاري االستقالل ومن أهمها اآلتي:  6858معلقات على احلساب رقم 

 سحب مبالز ظاهرة بكشف احلساب وي تظهر بدفاتر الشركة. -

 مبالز مودعة ظاهرة بدفاتر الشركة وي تظهر بكشف املصرف. -
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ــات املتكـــ   - ــن املخاطبـ ــى الـــرغم مـ ــل الشـــركة للمصـــرف علـ ــب  ررة مـــن قبـ بطلـ

 التوضيح وتسوية دون أي رد من قبل إدارة املصرف.

ــن     ا - ــق مـ ــة للتحقـ ــات املطلوبـ ــادقات واملطابقـ ــراء املصـ ــال إدارة الشـــركة إجـ غفـ

 األرصدة املدينة ومع األطراف ذات العالقة بتلك احلسابات واألرصدة.

بشـأنه مـا    لـوحظ  PH#0االبتدائيـة  املرحلـة  الثالـث  اجليـل  شـبكة  إنشاء مشروع -

 يلي:

         ــر العقــد ومالحقــه باللغــة اإلجنليزيــة فقــط دون وجــود نســخة س حتري

مـن الئحـة العقـود اإلداريـة بشـأن       82عربية وذلك باملخالفـة ألحكـام املـادة    

 لغة العقد.

   عــدم إحالــة املســتندات اخلاصــة بالعقــد واالعتمــادات املســتندية الــظ قامــف

ــديوان         ــي ل ــد بفتحهــا لصــاا شــركة أريكســون أي ب ــدار اجلدي شــركة امل

 م. 2013لسنة  24من القانون رقم  (2)احملاسبة باملخالفة للمادة رقم 

       عــدم إعــداد الدراســات املاليــة والفنيــة الكافيــة للمشــروع قبــل التعاقــد ممــا

ــات واملواصـــفات         ــن ناحيـــة الكميـ ــات العقـــد مـ ــه التعـــديل يف مكونـ ــتج عنـ نـ

امــر شــراء    11واألســعار حيــث س إبــرام أوامــر شــراء تعديليــة وصــلف إس        

وتعــديل دون وجــود مــا يفيــد موافقــة املقــاول علــى ذلــك وكــذلك اجلهــات     

املختصـة، فضــال عــن التغــيري املســتمر يف عـدد املواقــع املزمــع إجــراء الرتقيــة   

مـــن الئحـــة العقـــود اإلداريـــة     11فيـــذ هلـــا وذلـــك باملخالفـــة للمـــادة     والتن

 من الئحة املشرتيات للشركة 10واملادة  (ز-و-أ)الفقرات 

       عدم التحديد للكميات املتعاقد عليهـا يف جـداول الكميـات واألسـعار املرفقـة

 بالعقد واالكتفاء ببنود عامة دون تفاصيل.

  ــتكمال  مشـــروع والتـــأخر يفعـــدم التقيـــد باجلـــدول الـــزمين املوضـــوع لل اسـ

 بنوده.

 .عدم البدء يف تنفيذ الربامج التدريبية املصاحبة للمشروع 

 .عدم وجود كشف باملعدات املوردة لصاا املشروع 

          عــدم مطابقــة عقــد املشــروع منــاذج العقــود اإلداريــة املعتمــدة واالكتفـــاء

ــة املالكـــة يف     ــمنان حقـــوق اجلهـ ــدات واخلـــدمات ال يضـ ــراء للمعـ ــأمري شـ بـ

ــة     ــات املــــذكورة بالئحــ ــة وذلــــك باملخالفــــة لألولويــ شــــروطهما التعاقديــ

مــن الئحــة العقــود  (23)املشــرتيات للشــركة وكــذلك الفقــرة ج مــن املــادة  

اإلداريــة اخلاصــة بنمــاذج العقــود اإلداريــة والــظ تــن  علــى انــه " ال  ــوز    

ألي جهــة طالبــة التعاقــد أن لــرج عــن مقتضــى منــاذج العقــود اإلداريــة         

 دة أوان تضيف إس بنودها أو أن تنق  من شروطها أو تعدل فيها  املعتم

        3س تضمني العقد بالتزامات مالية إضـافية عبـارة عـن رسـوم تشـغيل ملـدة 

دون اخــذ اإلذن مــن ( يــورو 78,765,122)ســنوات بقيمــة إمجاليــة تصــل إس 

 اجلهة املختصة.
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 لوحظ بشأنه ما يلي: NOC/OSS مركز عمليات الشبكة مشروع -

       عــدم التقيــد باجلــدول الــزمين املوضــوع للمشــروع وتعثــر التنفيــذ وتوقفــه

 ديد يف فتح االعتمادات املستنديةتأخر شركة املدار اجلنتيجة ل

     اوز نسبة اإلجناز املالية نسبة اإلجناز الفين للمشـروع باملخالفـة للمـادة 

 كة.من الئحة املشرتيات للشر 32من الئحة العقود اإلدارية واملادة  110

 شركة ليبيانا للهاتف احملمول
 2011هــي الســنة املاليــة  ا شــهادة مــن ديــوان احملاســبة  هلــ خــر ميزانيــة صــدرتآ -

 ميالدية.

 ميالدية. 21/6/2015اجلمعية العمومية للشركة ي تنعقد منذ  -

انتهــاء املــدة القانونيــة جمللــس االدارة وهيئــة املراقبــة واحملــددة بــثالث ســنوات ،   -

 .ماهلوي يتم التجديد 

ــاري   ميالديــة 2016جملــس اإلدارة اخلــامس لســنة    وفــق ملضــر اجتمــاع   - بت

ــة  25/4/2016 ــاء  ميالديـــ ــذي جـــ ــه الـــ ــارين  ( 18)يف فقرتـــ ــاد رأي املستشـــ اعتمـــ

يف حــني إقــرار مزايــا اعضــاء جملــس   خبصــوص مزايــا أعضــاء جملــس اإلدارة   

 (163)عليـه املـادة    فحسـب مـا نصـ   ، مـن صـالحيات اجلمعيـة العموميـة     االدارة 

 ميالديــة 2010لســنة  (23)قــانون النشــاط التجــاري رقــم   مــن الفقــرة الرابعــة

 جملس اإلدارة وحتديد مكافأتهم .اعضاء  رياختبشأن، ا

ــس ادارة الشــركة حبضــور االجتماعــات         - ــزام بعــض مــن اعضــاء جمل عــدم الت

دون الـــــاذ اي %( 50%( ،) 60%( ، )100) حيــــث وصـــــل غيــــابهم اس نســـــبة  

 ضدهم. قانونية تإجراءا

ي تقــم إدارة الشــركة بتســوية الفروقــات الــظ ظهــرت مبحاضــر اجلــرد عــن     -

واخلاصــة بكـروت التعبئــة وكــروت اهلــاتف علــى  م (2016حتــى  2011)السـنوات  

الـــرغم مـــن تشـــكيل جلنـــة باخلصـــوص واغلـــب هـــذه الفروقـــات مرحلـــة منـــذ  

 سنوات سابقة ي يتم تسويتها حتى تارخيه.

حتــتفظ الشــركة بعــدد مــن احلســابات املصــرفية بالعملــة احملليــة والعمــالت    -

 -الصعبة لوحظ بشأنها ما يلي: 

      ــرفية ــابات املصـ ــاهرة باحلسـ ــات الظـ ــوية املعلقـ ــال إدارة الشـــركة بتسـ اغفـ

ــدفاتر   ــة والـ ــابات بـــني املنظومـ ــة  عـــنواحلسـ ــنة املاليـ ــف يف  م2017السـ متثلـ

 -االتي: 
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 القيمة دينار البيان

 27,329,356 الية خصمف بالكشف املصرف وي تقيد بالدفاترمبالز م

 25,300,750 إيداعات واردة بكشف املصرف ي تثبف بالدفاتر

 19,873,276 ايداعات قيدت بالدفاتر وي ترد بكشف حساب املصرف

 

       تــبني وجــود فروقــات بــني الرصــيد الــدفرتي ورصــيد املنظومــة احملــال مــن

ــة موضــوع الفحــ      قســم احملاســبة يف بعــض    املصــارف خــالل الســنة املالي

 - نوردها يف االتي:

 املصارف

الرصيد الدفرتي 

 باملنظومة

الرصيد الدفرتي يف مذكرات 

 التسوية بالدينار الليب

 321,037,873 321,000,006 اجلمهورية وكالة ليبيانا 

 210,492,920 209,977,646 مشال افريقيا

 

ــاب - ــتندات امل غيـ ــد  سـ ــاهرة مب الـــظ تؤيـ ــدة الظـ ــحة االرصـ ــة  صـ ــارف باملنطقـ صـ

الشرقية )اجلمهورية طربق، اجلمهورية املرج، اجلمهوريـة ابـوعطين، الوحـدة    

 بنغازي(

ضعف اداره الشركة يف الـاذ اإلجـراءات القانونيـة الكفيلـة باسـرتجاع أمـوال        -

مببلـز وقـدره   م 2017الشركة من املدينني والظ بلغـف يف نهايـة السـنة املاليـة     

دينــار ومــن ضــمن املفــردات ظهــر رصــيد احلســابات اجلاريــة  ( 1,120,766,876)

دينـار والـذي ي تقـم ادارة    ( 1,114,466,441)املدينة يف تلك الفرتة مبلز وقدره 

 الشركة بتسويته واعداد املطابقات الالزمة بشأنها وبيانه كاالتي

ـــة يف     - ــى الشركـــــــــــــــ ـــة علــ ــات القائمـــــــــ ــف التزامــ ــة مي 31/12/2017بلغــ الديــ

ـــدره  ــالي وقـــ ــل     ( 386,777,504) بأمجـ ــز ميثـ ــيد مبلـ ــمن الرصـ ــن ضـ ــار ومـ دينـ

 دينار.( 353,161,642)احلسابات اجلارية الدائنة مببلز وقدره 

ي تقــم إدارة الشــركة بســداد االســتقطاعات القانونيــة واملتمثلــة يف الضــرائب   -

 دينار.( 26,501,103)مببلز  31/12/2017والضمان االجتماعي والظ بلغف يف 

ــرتة مـــن         - ــف التنفيـــذ عـــن الفـ ــف قيمـــة املشـــروعات حتـ وحتـــى  م1/1/2017بلغـ

حيـــث تـــبني أغلـــب تلـــك املشـــاريع   (،59,762,365)مببلـــز وقـــدره م 31/12/2017

 .2017مرحله منذ سنوات سابقه وي تطرأ عليها حركه خالل السنة املالية 

ــات واهل     - ــدعم بعــض اجله ــام إدارة الشــركة ب ــات واملؤسســات وذات الذمــة   قي يئ

املاليــة املســتقلة املمولــة مــن قبــل اخلزانــة العامــة بــبعض املتطلبــات يف صــورة     

اعانــات ومســاندتها تقــع حتــف قيامهــا بواجبهــا بشــأن املســؤولية االجتماعيــة         

ــدعم     ـــدره   م2017-2016-2015خــالل األعــوام  والــظ بلغــف قيمــة ال ــز وقـــــ مببل

(52,933,756.) 

 -بالز املنفقة على بند املسؤولية االجتماعية كانف كالتالي: إمجالي امل -
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 اإلمجالي السنة املالية

2015 5,117,886.945 

2016 21,374,346.65 

2017 26,441,524.64 

 

ومن خـــــــــــــالل حتديد نسب أوجه األنفاق للسـنوات املاليـة الـثالث نالحـظ أن      -

ــنة   ــركة يف سـ ــه الشـ ــاف    2015توجـ ــو وزارة األوقـ ــبري  ـ ــكل كـ ــة بشـ ميالديـ

ــز   ــة  2016يف حــني كــان توجــه الشــركة يف ســنة     %(، 46)بنســبة تبل ميالدي

الشـركة يف   يف حـني كـان توجـه    %(، 46.5) تبلـز  و وزارة الداخلية بنسـبة  

ــز    ةوزار ميالديــة  ــو  2017ســنة  والــذي لــوحظ   %( 47)الصــحة بنســبة تبل

 -بشأنه: 

 ل علـــى بنـــد املســـؤولية يـــتم مبوجبهـــا التحميـــ عـــدم وجـــود أســـس ومعـــايري

 االجتماعية  

 .ضعف التعزيز املستندي 

    قيــام إدارة الشــركة بتحميــل حســاب املســؤولية االجتماعيــة بنفقــات علــى

 جهات ذات ذمة مالية مستقلة.

         قيام إدارة الشـركة بصـرف مبـالز ماليـة لـبعض اجلمعيـات اخلرييـة دون

ى وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة أو ارفـــاق شـــهائد اثبـــات هـــذه اجلمعيـــات لـــد 

 وزارة االوقاف.

     قبــول الشــركة لــبعض الطلبــات املقدمــة لتغطيــة بعــض النفقــات مرفقــة

 بفاتورة واحدة دون وجود عروض للمفاضلة.

وحتــــــى م 1/1/2017بلغــــــف قيمــــــة اإليــــــرادات الشــــــركة عــــــن الفــــــرتة مــــــن  -

 -حيث لوحظ بشأنها ما يلي:  1,417,183,994مببلز م 31/12/2017

        ــداعات ــاق إيـ ــدم ارفـ ــك لعـ ــرادات وذلـ ــود اإليـ ــة بقيـ ــق اخلاصـ ــرتة املالحـ كـ

 غريان(.  –صرباتة  –الزاوية  –مراكز املبيعات )زوارة 

    عــدم التــزام فــرع املنطقــة الشــرقية بالشــركة بتحويــل حســابات اإليــرادات

 الفرعية اس حساب اإليرادات التجميعي بوكالة ليبيانا شهريا.

    التـــأخر نقـــاط البيـــع باملنطقـــة الشـــرقية احالـــة تقـــارير املبيعـــات وقســـائم

 االيداعات االصلية وأذونات الصرف لإلدارة العامة.

 شركة هاتف ليبيا
ــا    ن عــالصــادر  ميالديــة 2008لســنة ( 4)بــالقرار رقــم   انشــئف شــركة هــاتف ليبي

ــة االدارة لشــركة االتصــاالت القابضــة      ــة الشــعبية    أمــني جلن ــى قــرار اللجن وعل

ــم   ــة رقـ ــنة  ((63))العامـ ــة     ،م2005لسـ ــركات التابعـ ــدى الشـ ــركة إحـ ــون الشـ وتكـ
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( 50) بـرأس مـال   للشركة الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية املعلومـات القابضـة  

نــوع النشــاط انشــاء وتشــغيل  و ميالديــة 1/1/2010وبــدأت نشــاطها يف مليــون دينــار 

 هاتف ، ومن خالل املتابعة لوحظ ما يلي:وصيانة الشبكات الوطنية لل

 -ومن خالل اعما الفح  تبني ما يلي: 

ي يـــتم انعقـــاد أي اجتمـــاع للجمعيـــة العموميـــة للشـــركة خـــالل الســـنتني         -

مـــن القـــانون  (163)ميالديـــة وذلـــك باملخالفـــة لـــن  املـــادة رقـــم 2016-2017

 ميالدية. 2010لسنة  (23)التجاري رقم 

اإلدارة بعــدة مهــام تنفيذيــة تتعــارض مــع مهــامهم  أعضــاء جملــس س تكليــف  -

ــا  االشــرافية ــة العطــاءات واملمارســة وعــد    مــن اهمه  ىمهــام أخــر  ةرئاســة جلن

 .  ذات طابع تنفيذي داخلية وخارجية

ــة للـــ       - ــا املاليـ ــديم قوائمهـ ــاباتها وتقـ ــال حسـ ــركة يف اقفـ ــأخر الشـ عـــن ديوان تـ

 إجــراء التعــديالت ، وكــذلك التــأخر يف( 2017،  2016، 2015)املاليــة  الســنوات

 .ميالدية  2012،  2011، 2010عن السنوات  على تقارير الديوانوالردود 

 ي يتم اعتماد أي ميزانية للشركة حتى اآلن من قبل اجلمعية العمومية.  -

أكثـر مـن    ميالديـة  31/12/2014حتـى   خسـائر الشـركة املرحلـة    بلز جمموع  -

ــد   ( 100) ــى أن الشـــركة قـ ــا يعنـ ــار مـ ــون دينـ ــت مليـ ــا  اسـ ــل رأمساهلـ نفذت كامـ

مــرتني وان اســتمرارية نشــاطها باعتمادهــا علــى األمــوال واألصــول احملالــة هلــا  

، وهـــذا ( مـــن املخصـــ  القـــانوني للشـــركة العامـــة للربيـــد )حتـــف التصـــفية

ــد   ــا قـ ــر بانهـ ــادة    مؤشـ ــد املـ ــف بنـ ــف حتـ ــاط    (48( ، )152) دخلـ ــانون النشـ ــن قـ مـ

 التجاري .

لـس اإلدارة بالـاذ القـرار السـريع     ي تقم اجلمعية العمومية للشـركة وجم   -

 ملعاجلة األصول احملالة من الشركة العامة للربيد الظ س تصفيتها.

 (223)ي تقدم الشركة للـديوان مـا يفيـد امسـاكها للسـجالت الـواردة باملـادة         -

 . ميالدية 2010لسنة ( 23)من القانون التجاري رقم 

حتديـد مـدة   علـى  أن النظام األساسي للشـركة ي يـن  صـراحة     بالرغم من -

ـــا  انتهـــف مـــدة واليتـــه قـــد لـــس احلـــالياجمليعتـــرب اال انـــه جملـــس االدارة  وفقـ

 .للقانون التجاري الذي حددها بثالث سنوات

ــى الــرغم مــن اعتمــاد الالئحــة املعمــول بهــا يف شــركة البنيــة لالســتثمار          - عل

مـن اجلمعيـة العموميـة لشـركة هـاتف       واخلدمات وذلـك بنـاء علـى اعتمادهـا    

 ليبيا اال انه ي يتم العمل بها.  

قصور وضعف مكتب املراجعة الداخليـة بالشـركة يف تغطيـة بعـض اجلوانـب       -

ــدورة احملاســبية واعــداد مــوازين املراجعــة والتقــارير         ــق بال ــة اهلامــة تتعل املالي
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لتمويـل املنـاطق    والقوائم املاليـة وباإلضـافة اس عـدم متابعـة العهـد املسـتدمية      

 واوجه صرفها.

قصــور وضــعف إدارة الشــركة يف القيــام بأعمــال املتابعــة للقضــايا املرفوعــة         -

ترتــب والــظ  قضــية (163)ضــد الغــري وعلــى الشــركة حيــث وصــل عــددها اس  

 وجزائية.مالية  مصاريفعليها 

س دعــم الشــركة مببــالز ماليــة مــن الشــركة الليبيــة للربيــد واالتصــاالت          -

مبلــز م 2017لــى هيئــة قــروض والــظ بلغــف يف نهايــة الســنة املاليــة  القابضــة ع

ــات   ( 71,164,167)وقــدره  ــد املرتب ــار، وذلــك لتغطيــة بن يف ظــل عــدم وجــود    دين

شـركة  )آلية واضحة تضـمن مـن خالهلـا سـداد تلـك القـروض بـني الشـركة         

 والشركة القابضة فيما يتعلق بآلية السداد.هاتف ليبيا( 

الــظ تعــاني منهــا الشــركة اال أن إدارة الشــركة ي  علــى الــرغم مــن املشــاكل -

تراعــي تلــك الظــروف واســتمرت يف صــرف مكافــآت ملــوظفي الشــركة يف ظــل  

املشاكل املاليـة الـظ تعـاني منهـا الشـركة خـالل الفـرتة احلاليـة والـظ بلغـف           

 م.( 2017، 2016، 2015)دينار وعن السنوات  (33,900,000)مبلز وقدره 

ــزام إدارة الشــركة بســداد مــا عليهــا مــن      - لصــاا )مصــلحة  التزامــات عــدم الت

الضرائب والضمان االجتمـاعي( واالكتفـاء بقيـدها بسـجالت الشـركة حتـف       

 -بند الدائنون وبيانها كاالتي: 

 املبلــــــــــــــــز بالدينار اللييب  البيــــــــــــــــــان

  540,636.603 مصلحة الضرائب

  400,371.924 الضمان االجتماعي

 

تعــدد احلســابات املصــرفية للشــركة حيــث بلغــف مثانيــة حســابات مصــرفية       -

 -ولوحظ بشأنها ما يلي: مبصارف  ارية خمتلفة 

     ي تقم ادارة الشركة بإعداد مذكرات تسوية حلسـاباتها املصـرفية خـالل

 الســـنة املاليـــة موضـــوع الفحـــ  باســـتثناء حســـابات مصـــرف اجلمهوريـــة  

 .(189،419،402)وكالة الربيد ذات األرقام 

        علــى الــرغم مــن ظهــور العديــد مــن املعلقــات مبــذكرات التســوية بعضــها

ــل علـــى        ــركة ي تعمـ ــابقة إال أن إدارة الشـ ــة سـ ــنوات ماليـ ــن سـ ــل مـ مرحـ

 تسويتها.

تضخم الديون املستحقة للشركة طرف الغري )مدينون( بشـكل كـبري والـظ     -

دينـار للعديـد مـن اجلهـات )عامـة، خاصـة، اجنبيـة( ممـا          (200,000,000)تفوق 

 يبني ضعف وانعدام سياسات التحصيل الظ تتبعها الشركة.  

عدم قدرة ادارة الشركة على االستمرار والوفاء بالتزاماتها  ـاه الغـري والـظ     -

دينـار يف ظـل تـدني ايـرادات الشـركة احملصـلة خـالل        ( 300,000,000)تتجاوز 
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وضـــوع الفحـــ  وفيمـــا يلـــي بيـــان بـــإيرادات الشـــركة خـــالل الســنة املاليـــة م 

 م.2017م، 2016م،2015السنوات املالية 

ــة      - ــنوات املاليـ ــن السـ ــة عـ ــغيلية والعموميـ ــروفات التشـ  2017، 2016، 2015املصـ

 -كاآلتي: 

 املصروفات العمومية املصروفات التشغيلية السنة املالية 

 17,386,289 58,278,790 م 2015

 9,868,770 36,371,017 م 2016

 9,702,318 38,889,037 م 2017

 

 لوحظ بشأنها االتي: من خالل الفح  -

ــة       - ــنة املاليـ ــن السـ ــركة مـ ــغيلية للشـ ــروفات التشـ ــاع املصـ ــة  م2017ارتفـ مقارنـ

مببلــز م 2016مبصــروفاتها التشــغيلية عــن الســنة املاليــة الســابقة واملنتهيــة يف  

 دينار.   2,518,020

ي تقم إدارة الشركة بإعداد امليزانية التقديرية املتعلقـة باملصـروفات بأسـس     -

حيـث لـوحظ وجـود ا ـراف كـبري بـني       سليمة واضحة عـن نشـاط الشـركة    

   التقديرات والفعلي نتيجة املبالغة فيها كما يبني اجلدول التالي:

 املصروفات الفعلية املصروفات التقديرية السنة املالية

 75,665,079 270,391,681 م 2015

 46,239,787 294,190,733 م 2016

 48,591,355 352,084,000 م 2017

 

ــة         - ــة لتغطيـ ــة الكافيـ ــدفقات النقديـ ــوفري التـ ــن تـ ــركة عـ ــز الشـ ــتمرار عجـ اسـ

املصـــروفات التشـــغيلية واالداريـــة ممـــا يـــؤدي اس تآكـــل راس مـــال الشـــركة  

 اري.ويعرضها خلطر االفالس والتصفية وفق القانون التج

 شركة اجليــل اجلديد للتقنيـــة : 
 ميالدية. 29/4/2015منذ اجلمعية العمومية ي تنعقد  -

منــذ أكثــر مــن ســنة ومــازال ميــارس    مدتــه القانونيــةجملــس اإلدارة انتهــف   -

 أعماله حتى تاري  كتابة هذا التقرير.

يـة  العضـويات االحتياط  نظـراـ  خللـو  املراقبـة   يئةهلي يتسنى استكمال النصاب  -

 .)ص س ع(يئة اهلعضو  ةاستقالللهيئة ، وذلك بعد 

سـنوات علـى تأسـيس الشـركة مـازال راس      ( 10)بالرغم مـن مـرور اكثـر مـن      -

ــز     ــه حيـــث بلـ ــن املصـــرن بـ ــار( 450)مـــال الشـــركة املـــدفوع أقـــل مـ  مليـــون دينـ
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رأس املـال   مـن  %50اخلسـائر   ت ـاوز ، ودينـار  مليـون   (293)من  و واملدفوع

 املدفوع . 

لس االدارة بتنفيذ قـرار اللجنـة التسـيريية للشـركة القابضـة بإقالـة       قام جم -

 ميكــن أن الاملــدير العــام ممــا يعــد خمــالف لقواعــد ومبــادئ احلوكمــة حيــث      

ــري  ــلطته إس      تسـ ــة وسـ ــس إدارة القابضـ ــيريية أو جملـ ــة التسـ ــرارات اللجنـ قـ

شــركات تابعــة مســاهمة ذات اســتقاللية كاملــة وجملــس إدارة منفصــلة إال 

وفـق اإلجـراءات القانونيـة     ل اجتماع اجلمعية العمومية بكامل هيئتهـا من خال

 الظ ن  عليها القانون التجاري إال إذا ن  النظام األساسي خالف ذلك .

 ة الليبية:شركة االتصاالت الـدولي
 ي يتم اعتماد اللوائح االدارية واملالية من قبل اجلمعية العمومية .  -

 2013احـــا جيــدة بلغــف املرحلــة حتــى نهايــة    حيــث ان الشــركة قــد حققــف ارب   -

مليــون دينــار ، االمــر الــذي س اســتغالله مــن قبــل رئــيس جملــس       (658) ــو 

القابضــة يف تغطيــة العديــد مــن النفقــات لــ  القابضــة او لــ  شــركات  

ــن        ــازل عــ ــي او التنــ ــن التخلــ ــوع مــ ــك نــ ــبح هنالــ ــذلك اصــ ــرى وكــ ــة اخــ تابعــ

فـــرع غـــري مســـتقل ولـــيس  الصـــالحيات لصـــاا القابضـــة ، وكـــأن الشـــركة  

 شركة ذات ذمة مالية وادارية وقانونية مستقلة.

 (.2017،  2016) عدم انعقاد اجلمعية العمومية للشركة خالل العامني -

هنــاك خلــط وازدواجيــة يف التعامــل مــع املشــاريع الــظ لــ  الشــركة حيــث    -

 تظهر يف حسابات كل من الشركة الدولية والشركة القابضة.

بالقــــانون (.223)ادة باملــــفظ الشــــركة بالســــجالت املنصــــوص عليهــــا تال حتــــ -

ــم   ــاري رقــ ــنة  (23)التجــ ــجل     2010لســ ــاهمني وســ ــجل للمســ ــة كســ ميالديــ

 باملخالفة.  ملاضر 

 شركة بريد ليبيا :
خاصـة مـن   غياب بعض اعضاء جملـس ادارة القابضـة عـن االجتماعـات      كثرة -

ك س صـــرف كامـــل ذلـــ مـــع ، بـــدون مـــربر)إ ع ج( ، )هــــ د ط( العضـــوين قبـــل 

 مستحقاته هذا باإلضافة اس تق  يف عدد االعضاء.

 انتهف حسب قانون النشاط التجاري. قد تعترب مدة اجمللس -

ميالديـــة  2014لســنة  ( 1)القابضــة رقـــم  الشـــركة صــدر قـــرار جملــس إدارة    -

شركة بريـد ليبيـا للعمـل بالشـركة     ادارة  باملوافقة على تفر  رئيس جملس

ــل الشــــركة القاب ــه  وحتمــ ــات اقامتــ ــة نفقــ ــد ذلــــك ضــ ـــا ويعــ ــد ل خمالفــ قواعــ

ميالديـة حيـث    2010لسـنة   (23)والقـانون التجـاري   املتعارف عليها احلوكمة 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

897 

 

ال حيل جملـس القابضـة ملـل اجلمعيـة العموميـة للشـركة التابعـة أال مـن         

 خالل جلسة ن  عليها القانون هلا قواعدها اخلاصة.

يف مواعيـدها   ئم املاليـة للشـركة  تأخر وتراخـي جملـس اإلدارة يف إعـداد القـوا     -

كانـف عـن السـنة املاليـة      إن أخر ميزانية مقدمـة للـديوان،  تبني  حيث احملددة

 ميالدية. 31/12/2011 املنتهية يف

ــه       - ــوب يف حينـ ــوفري املطلـ ــديوان وتـ ــع الـ ــل مـ ــركة يف التواصـ ــي إدارة الشـ تراخـ

 الستكمال عملية املراجعة .

ــذ      - ــث     خســرت الشــركة كــل رأمساهلــا، من ــة نشــاطها حي ــي لبداي الســنة األول

مليـون دينـار    (120)ميالديـة حـوالي    31/12/2011بلغف إمجالي اخلسائر حتـى  

اجلمعية العموميـة للشـركة لتصـحيح أوضـاعها     اجتماع لزم ستاألمر الذي ي

 .من قانون النشاط التجاري( 31)وتطبيق املادة 

 شركة البنية لالستثمار واخلدمات 
 ، 2012، 2011، 2010) شــــركة مليزانياتهــــا عــــن الســــنوات عــــدم إقفــــال ادارة ال -

ــذي  ميالديــة (2016،  2015،  2014، 2013 ــه األثــر الســليب يف     االمــر ال كــان ل

ــرارات     عـــدم تـــوفر البيانـــات واملعلومـــات الضـــرورية الـــظ تســـاهم يف ترشـــيد قـ

ادارة الشـركة   اإلدارة ومتابعة حقوق والتزامات الشـركة ، حيـث عـدم انتهـاء    

ــيم       مــن إعــدا  ــة تقي ــاء عملي ــة يرجــع لعــدم انه ــا يف صــورتها النهائي د ميزانياته

األصـول الــظ آلـف للشــركة وآليــة معاجلـة املصــروفات الــظ دفعـف نيابــة عــن     

الشــركة مــن طــرف املصــفى القــانوني للشــركة العامــة للربيــد والــظ مــن         

 أبرزها بند املرتبات على الرغم من تشكيل جلان باخلصوص .

ميالديــــة مبلــــز وقــــدره  30/11/2017ات املصــــرفية يف بلغـــف أرصــــدة احلســــاب  -

مـذكرة التسـوية ملصـرف     فحـ  مـن خـالل   حيـث لـوحظ    دينار( 4,922,109)

اخلــــاص ببنــــد  (753053)التجــــارة والتنميــــة وكالــــة تــــاجوراء حســــاب رقــــم 

تقـدر   املرتبات تبني ظهور مبـالز خمصـومة بالـدفاتر وي تـرد بكشـف املصـرف      

   .دينار (35,084)حبوالي 

-2016يتم انعقاد أي اجتماع للجمعية العموميـة للشـركة خـالل السـنتني      ي -

ميالديــة وأن آخــر اجتمــاع للجمعيــة العموميــة س عقــده كــان بتــاري       2017

مــن القــانون التجــاري   (284)وذلــك باملخالفــة لــن  املــادة رقــم    م.26/04/2015

مــن النظــام االساســي    (18)ميالديــة ونــ  املــادة رقــم     2010لســنة  (23)رقــم 

 املعدل للشركة  

ي تقــدم الشــركة مــا يفيــد إعــداد جلنــة املراقبــة بالشــركة ألي تقــارير عــن      -

 ميالدية. 2017نتائج أعماهلا خالل السنة 
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ميالديــة  30/11/2017بلــز عــدد القضــايا املرفوعــة مــن وعلــى الشــركة حتــى      -

ــدد    (21) ــافة إس عـ ــة باإلضـ ــية عقاريـ ــة أغلب ( 15)قضـ ــية عماليـ ــف  قضـ ــا حتـ هـ

 اإلجراء ي يتم الفصل فيها.

ــري يف    - ــدى الغـــــ ــون الشـــــــركة لـــــ ــف ديـــــ ــز   30/06/2017بلغـــــ ــة مبلـــــ ميالديـــــ

ــعف يف     (142,888,321) ــر الـــذي يـــبني ضـ ــن الشـــركات. األمـ ــد مـ ــار للعديـ دينـ

 عها الشركة.سياسات التحصيل الظ تتب

ــالبيع لعــدد      - ــام إدارة الشــركة بالتصــرف ب  (500,000)ومببلــز ســيارة ( 18)قي

ــار ــوع  دينـ ــة  دون الرجـ ــة العموميـ ــادة  للجمعيـ ــة للمـ ــن النظـــا  (32)مبخافـ م مـ

 األساسي.

قيام ادارة الشركة باالسـتمرار بصـرف عـالوة العائلـة للمـوظفني بالشـركة        -

والــظ نصــف  م2013لســنة ( 6) مــن القــانون رقــم (6) خمالفــة لــن  املــادة رقــم 

يــــتم صــــرف عــــالوة العائلــــة ملســــتحقيها عــــن طريــــق وزارة الشــــؤون   ) علــــى

االحـوال املدنيـة وبعـد     االجتماعية ومن خالل قاعدة البيانـات التابعـة ملصـلحة   

ــوطين  ــرقم الـ ــا  صـــرف الـ ــدم  ( 21,617,483) والـــظ بلغـــف قيمتهـ ــع عـ ــار ،مـ دينـ

رقــم  التقيــد بالكتــاب الصــادر عــن االدارة العامــة لفحــ  حســابات الشــركات   

ــؤرخ يف  17 - 19 – 6577 ــرتجاع امل  23/11/2017املــــ ــأن اســــ ــة بشــــ ــالز ميالديــــ بــــ

 املدفوعة باملخالفة للتشريعات النافدة باخلصوص .  

هنــاك العديــد مــن العهــد املرحلــة مــن ســنوات ســابقة وي يــتم تســويتها ومنهــا     -

  -على سبيل املثال: 

 السنة املالية املبلز مستلم العهدة

 م 2012 دينار 16,480 ع أ

 م 2012 دينار  150,000 ج ن

 م 2015 دينار  498,432 خ إ خ

 م 2012 دينار 3,000 عم س

 م 2012 دينار 6,500 عم س

 م2012 دينار 466,000 ب   هـ
 

ــنة      - ــة لسـ ــة التقديريـ ــاد امليزانيـ ــركة باعتمـ ــم إدارة الشـ ــل   2017ي تقـ ــن قبـ مـ

 اجلمعية العمومية.

قيــــام ادارة الشــــركة خبصــــم مبــــالز ماليـــــة مــــن مفــــردات غــــري خاضـــــعة         -

بالزيـــادة لصـــندوق التقاعـــد ومصـــلحة  لالســـتقطاعات القانونيـــة أي بالـــدفع 

دينـار وترجـع هـذه     (3,500,000)لقيمة املدفوعـة حـوالي   الضرائب حيث بلغف ا

 الزيادة نتيجة خصمها باخلطاء.

من خالل املقارنة بني املصروفات واإليـرادات التقديريـة والفعليـة خـالل سـنة       -

ميالديــــة تــــبني وجــــود ا رافــــات علــــى مســــتوى كــــل بنــــد مــــن بنــــود   2017
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ــكل املطلـــوب    امل ــأن الشـــركة ي تعمـــل بالشـ ــن القـــول بـ صـــروفات وبـــذلك ميكـ

حبيــث يتســنى هلــا حتقيــق أغراضــها الــظ أنشــئف مــن أجلــها ويتضــح ذلــك مــن  

ــدم         ــك لعـ ــود وذلـ ــب البنـ ــاهرة يف أغلـ ــة والظـ ــري مالئمـ ــات الغـ ــالل اال رافـ خـ

ــاريع       ــة باملشـ ــا املتعلقـ ــة خمططاتهـ ــذ كافـ ــام بتنفيـ ــركة القيـ ــتطاعة الشـ اسـ

ة ومتابعــة حتصــيل ديونهــا وأكتفــف بتســيري أعماهلــا مــن خــالل     االســتثماري

ــع الشـــركات      ــة مـ ــروعات احملليـ ــبعض املشـ ــاميم لـ ــة وتصـ ــود دراسـ ــع عقـ توقيـ

ــة       ــروفات الفعليــ ــبني املصــ ــالي يــ ــدول التــ ــال .واجلــ ــذا اجملــ ــارية يف هــ االستشــ

 -والتقديرية :

 م2017القيمة التقديرية  م2017القيمة الفعلية  البيان

 86,700,000 83,243,355 حكمهامرتبات وما يف 

 300,000 16,822 سغر ومبيف

 50,000 4,653 مصاريف آمن وسالمة

 1,550,000 706,490 مكافأة لغري العاملني )عناصر محاية(

 252,000 230,130 حصة الشركة يف اشرتاكات الضمان

 12,835,000 1,276.561 الرقابة الصحية
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 2017ملحق: النشاط الداخلي لديوان احملاسبة 

 اخلطة التشغيلية 
ــديوان    يقــدر  ــة ال حيــث س تقســيم اخلطــة   ( 2316)عــدد اجلهــات اخلاضــعة لرقاب

جهــة لتنفيــذ  ( 1489) طاعــات تســتهدف عــدد إس مثــان قم 2017التشــغيلية للعــام  

باالعتبـار يف  املهام الرقابية ماليـة والتـزام وبعـض ملفـات رقابـة األداء ، مـع االخـذ        

برجمــة اخلطــة التشــغيلية  بيئــة عمــل الــديوان اخلارجيــة الــظ هلــا تــأثري مباشــر  

علـــى تنفيـــذ الـــربامج التشـــغيلية ،  حيـــث وضـــعف اخلطـــة  علـــى اســـس أن تلتـــزم  

مجيع االدارات والفروع باستخدام النماذج املعتمدة مـن مكتـب التفتـييف واجلـودة     

ــام الرقابيــــ   ــات املهــ ــدار تكليفــ ــع  واخلاصــــة بإصــ ــا وصــــوال إس  ميــ ة  ومتابعتهــ

التقارير حسب كـل إدارة عامـة فنيـة بالتنسـيق مـع الفـروع وإحالتهـا إس اإلدارة        

لتبويـــب التقريـــر العـــام حســـب القطاعـــات وعـــدد   العامـــة للتخطـــيط واملعلومـــات

 -اجلهات املستهدفة:

 عدد اجلهات القطاعات املستهدفة

 417 قطاع املالية واملصارف 

 80 قطاع الطاقة 

 367 قطاع اخلدمات العامة

 226 البنية التحتية

 126 قطاع االقتصاد والصناعة والزراعة

 186 قطاع الشؤون االجتماعية 

 76 قطاع الدفاع والداخلية

 11 احلكومة واجلهات التابعة

 

 .م2017تنفيذ اخلطة التشغيلية وإعداد التقرير السنوي للعام 

اعتمد السيد رئيس الديوان آلية إعـداد وصـياغة التقريـر السـنوي وفقــا للمعـايري       

ــى    م2017لســنة ( 543)الدوليــة مبوجــب القــرار رقــم    حبيــث يتضــمن جــزئيني عل

 - النحو التالي:

يعـــرض نتـــائج اعمــال مهـــام رقابـــة األداء علــى ان يركـــز بوجـــه    لاجلــزء األو  -

اخلصوص على مقارنات تشمل كافة املراحل االنتقاليـة السـابقة مـع عـرض     

 وحتليل السياسات واملؤشرات االقتصادية العامة واإلصالحات املصاحبة.

اجلزء الثاني يعـرض نتـائج أعمـال مهـام الرقابـة املاليـة النظاميـة مـن فحـ            -

 جلهات اخلاضعة له وفق املعايري العامة املعمول بها.حسابات ا

وفيمــا يلــي بيــان بالتقــارير الــواردة لــإلدارة العامــة للتخطــيط واملعلومــات عــن   -

 -املهام الرقابية املنفذة خالل فرتة اخلطة: 
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  فرتة التقرير   الفرع-اإلدارة 
 فرتة التقرير   الفرع-اإلدارة 

 الربع الرابع فرع اجلفــــارة  الربع الرابــــــــــــــع   االدارة العامة للطاقة

 الربع الرابع  فرع الزاويــــــة  الربع االول والثاني فرع ترهونة مسالته

 الربع الرابع               فرع نالــــــــــوت    الربــــــــــــــــــــــع االول فرع طرابـــــــــــــــــــــلس

 الربع الرابع  فرع مــــــــرزق  الربع االول والثاني   صرمان-صرباتة فرع 

 الربع الرابع فرع سبهـــــــــــا  الربع االول والثانـي  فرع وادي اآلجـــــــــــــال

 الربع الرابع فرع زليـــــــــنت  الربع االول والثانـي فر  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 الربع الرابع فرع العجيالت  الربع االول الثانـــي   اجلميـــــــــــــــــــــــل فرع

 الربع الرابع  فرع االصابعة  الربع الرابـــــــــــــــــــع بفرن-فرع الزنتان 

 

 اتيجيةاخلطة االسرت
يف  سـة أهـداف رئيسـية    م( 2019-م2015)تتمثل اخلطـة االسـرتاتيجية للـديوان    

برنــامج تهــدف إس الرفــع مــن اداء الــديوان ومســتوى مهنيتــه ليكــون         (42)تضــم 

ــة          ــة واقتصــاد وفــق أفضــل املمارســات الرقابي ــز يعمــل بكفــاءة وفاعلي ــوان متمي دي

وحتقيــق رقابــة فاعلــة علــى املــال العــام وتعزيــز مبــادئ الشــفافية واملســاءلة وفــق     

 هنية والتعاون.االستقاللية واملصداقية واملوضوعية والنزاهة واالمانة امل

وفيما يلي ملخ  مصفوفة االهداف الرئيسية والفرعية توضـح متوسـط نسـب    

يف بـرامج  حيـث ان أغلـب اال رافـات    %( 100إس %0)االجناز والظ تراوحف بني 

التنفيذ ترجع ألسـباب تتفـاوت بـني عـدم تـوفر املـوارد املاليـة وا ـراف يف كفـاءة          

 التنفيذ.

 

 االهداف الفرعية اهلدف االسرتاتيجي

 نسبة االجناز

% 

تطوير إدارة املوارد البشرية 

 والرفع من كفاءتها.

وضع اسرتاتيجية حتدد االحتياجات البشرية وآلية 

 التعيني واالستقطاب
35-95 

تطوير البنية االدارية وتهيئة 

 بيئة العمل

 83-0 تطوير البنية االدارية
 100-70 مراجعة وتطوير امليكنة

 65-0 و هيز مقرات مالئمةتوفري 
 100-0 تقديد خدمات مميزة للعاملني

تفعيل االتصال والتواصل 

 وتعزيز الثقة بالديوان

 90-80 وضع سياسات واسرتاتيجيات النشر والتواصل
 100-0 تعزيز التواصل والتعاون الدولي واالقليمي

 50 تعزيز الثقة بالديوان

تفعيل العمل الرقابي وفقا 

 للمعايري الدولية

طبيق املعايري الدولية جملاالت الرقابة املالية ت

 وااللتزام واالداء
85-100 

 55-25 وضع ادلة عمل لإلجراءات الرقابية

 متابعة االعمال الرقابية.

وضع برنامج فعال ملتابعة نتائج العمل الرقابي مع 

 اجلهات اخلارجية
20 
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 مكتب املخالفات املالية
ــة     ــات املاليـ ــب املخالفـ ــن مكتـ ــزة مـ ــوعات املنجـ ــام املوضـ ــالل العـ ــة  م2017 خـ واحملالـ

موضوع يف حني كانـف املوضـوعات احملالـة يف العـام      62بلغف  جلهات االختصاص

 موضوع كما باجلدول التالي: 154عددها  م2016

 السنة
ملالة للنائب 

 العام
ملالة اس هيئة 

 الرقابة االدارية
ملالة اس 

 جهات اخرى
 اجملموع

2016 87 66 1 154 

2017 30 27 5 62 
 216 6 93 117 االمجالي

 

 املوقف املايل
ــات     ــاني، واملتفرقـ ــابني األول والثـ ــة للبـ ــواالت املاليـ ــات واملصـــروفات واحلـ املخصصـ

 - :م31/12/2017حتى  1/1خالل الفرتة من 

للميزانيـة   إمجالي املخصصات واملصروفات واحلـواالت املاليـة احملالـة    -

ــنة   ــيريية لسـ ــاق     م 2017التسـ ــة الوفـ ــي حلكومـ ــس الرئاسـ ــرار اجمللـ ــتنادـا لقـ اسـ

 م2017بشــأن اقــرار ترتيبــات ماليــة للعــام املــالي    م2017لســنة  (5)الــوطين رقــم 

   - :م2017لسنة ( 1323) وتعديله بالقرار

 2017املخصصات  البيان

املصروفات 

 واالرتباطات 

الرصيد يف 

 م31/12/2017

احلواالت املالية 

 م2017احملالة 

الباب األول / املرتبات 

 وما يف حكمها
92,500,000 90,865,104 1,634,896 76,868,883 

الباب الثاني/ املصروفات 

 املتفرقات  –العمومية 

12,588,000 8,837,670 3,750,330 9,954,668 

 86,823,551 5,385,226 99,702,774 105,088,000 االمجالي

 

 2017تفصيل مصروفات الباب األول 

 الرصيد إمجالي املصروفات املخصصات الباب األول

 923,632 74,292,720 75,216,352 املهايا واملرتبات  
 13,100 6,721,900  6,735,000 ع/ السكن 

 22,520 57,480  80,000 اإلعاشة واإلقامة للعاملني 
 316,640 853,860  1,170,500 مقابل العمل اإلضايف واملكافآت 

 2,000 38,000  40,000 املالبس والقيافة 
 357,004   9,258,148 املساهمة يف الضمان االجتماعي 

 1,634,896 90,865,104 92,500,000 إجمالي الباب األول 
 

 وأهم ما يتعلق بالباب االول ما يلي:
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لســنة  (1323)مبوجــب قــرار اجمللــس الرئاســي حلكومــة الوفــاق الــوطين رقــم       -

س تعــديل خمصصــات البــاب األول للــديوان دون  م9/12/2017املــؤرخ يف  م،2017

 دينار. 1,634,896طلب من الديوان بذلك، األمر الذي أظهر وفرـا مببلز 

م، 31/12/2017ليـة للبـاب األول حـظ   متثل قيمة احلواالت احملالـة مـن وزارة املا   -

تغطية صايف املرتبات الفعلية للعاملني بـاإلدارة العامـة للـديوان وفروعـه بكـل      

 موظف.( 1901)مناطق الدولة الليبية دون استثناء البالز عددهم 

عدد العاملني بالديوان الذين ي حتـال مرتبـاتهم مـن وزارة املاليـة حتـى نهايـة        -

 .  فموظ (11)السنة موضوع التقرير 

( 3)عمليــة املطابقــة الشــهرية للمرتبــات تــبني احالــة مرتبــات لعــدد  مــن خــالل  -

موظفني بأقل من قيمة املرتبات املطلوبة، هذا فضاـل عـن احالـة مرتـب ملوظـف     

ــديوان وس معاجلــة هــذه األخطــاء بعــد          ــيس مــن ضــمن القــوة العموميــة بال ل

 خماطبـــة اإلدارات املختصـــة بـــوزارة املاليـــة مـــع ترجيـــع قيمـــة املرتـــب احملـــال  

 باخلطأ إس وزارة املالية.

عـــدد العـــاملني الـــذين انتهـــف عالقـــتهم الوظيفيـــة يف العمـــل بالـــديوان خـــالل   -

للتقاعـد  أوحيـل  موظـف  ( 17)موظف   مـنهم عـدد   ( 38)الفرتة موضوع التقريـر 

موظـــف تقاعـــد اختيـــاري، موظـــف واحـــد أوحيـــل علـــى  (20)ببلـــو  الســـن، عـــدد 

     الطبية. صندوق الضمان االجتماعي من قبل اللجنة

 الباب الثاني املصروفات التشغيلية

 إمجالي املصروفات  املخصصات البيان
 رصيد املخصصات

 م2017/12/31

  7,190         277,800  285,000 أتعاب ومكافأة لغري العاملني 

  18,130       31,870  50,000 وقود وزيوت وقوة ملركة 
  17,460       82,540  100,000 كهرباء 

  90              149,910  150,000 بريد 
  17,210       2,790  20,000 مياه 

  62,410       187,590  250,000 مطبوعات وقرطاسية وأدوات مكتبية 

  692,470     1,047,530  1,740,000 نفقات السفر واملبيف واملهام الرمسية 

  42,400       807,600  850,000 إعالن وعالقات عامة وضيافة 
  50,000       0  50,000 اشرتاكات وحص  دولية    

  20,130       679,870  700,000 مصروفات النظافة 

  633,660     1,066,340  1,700,000 إ ار املباني ومصروفات النقل والشحن 

  13,420       11,580  25,000 التأمينات والضرائب والرسوم 

  20,000       0  20,000 نفقات انعقاد املؤمترات 
كتب ومراجع ومستلزمات املختربات 

  4,000         6,000  10,000 واملعامل 

  450            459,550  460,000  هيزات )اغطية، مفروشات ...اخل( 
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 إمجالي املصروفات  املخصصات البيان
 رصيد املخصصات

 م2017/12/31

  400            119,600  120,000 قطع غيار ومهمات وأدوات 

  890            119,110  120,000 الصيانة 

  107,930     142,070  250,000 التدريب والبعثات 

  30,000       0  30,000 االعانات واملساعدات واملنح

  87,540       32,460  120,000 مصروفات العالج 
  610            99,390  100,000 مصروفات خدمية 
  770            849,230  850,000 م/ سنوات سابقة 

 1,923,170 2,664,830 4,588,00 المتفرقات                                 

 3,750,330 8,837,660 12,588,000   الثانياجمالي الباب 
 

 - :ما يتعلق بالباب الثاني ما يليهم أ

التفويضات املالية احملالة مـن وزارة املاليـة خـالل السـنة املاليـة باسـتثناء        بلغف -

دينار، يف حني كانـف القيمـة املسـيلة لتغطيـة      8,000,000بند املتفرقات مببلز 

دينــــار، أي إن  5,754,114 املخصصــــات مبــــا فيهــــا الرصــــيد االفتتــــاحي مببلــــز

اليـة خـالل السـنة كانـف     العجز يف التغطيـة املاليـة الـظ ي حتـال مـن وزارة امل     

تقريبــا، مـن قيمـة التغطيـة      %28دينار، وهو مـا ميثـل نسـبة     2,245,886مببلز 

 املالية للمخصصات.  

ــى نهايــة           - ــاب الثــاني حت نظــرا لكــرب حجــم العجــز يف التغطيــة ملخصصــات الب

الربــع الثالــث، هــذا فضــاـل عــن تــأخر وزارة املاليــة تســييل قيمــة املخصصــات يف  

دة االمــــر الــــذي تعــــذر مــــع تغطيــــة العديــــد مــــن املصــــروفات   املواعيــــد احملــــد

ــل   ــرورية لعمــ ــات الضــ ــب   اواالحتياجــ ــا ترتــ ــو مــ ــه، وهــ ــديوان وفروعــ ــه لــ عليــ

.  م10/2017دينـار، مـن بنـد املتفرقـات نهايـة شـهر       ( 4,588,000)لصي  مبلز 

 وفيما يلي بيان باملصروفات.

 الرصيد املصروف املخص 

4,588,000 2,664,830 1,923,170 

 

قطـع الغيـار( والبـالز    -الصـيانة  -الربيـد -إن التدني يف مصروفات بنود )الوقـود   -

مــن امجــالي املصــروفات كــان نتيجــة لسياســة ترشــيد االنفــاق     %( 5)نســبته 

، واملتمثلــة يف م2016يــذها يف الربــع االول مــن ســنة   فالــظ باشــر الــديوان يف تن  

إلدارة العامــة  الوقــود للمســتهدفني بــا  وايقــاف صــرف بطاقــات الــدفع املســبق     

 للديوان وفروعه وكذلك ترشيد الصرف على بندي الصيانة وقطع الغيار.  

توزيـــع نســـبة املصـــروفات للبـــابني االول والثـــاني بـــني االدارة العامـــة للـــديوان   -

 :وفروعه
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 البيان

إمجالي املصروفات 

 للباب االول 

 النسبة املصروفة 

 للباب االول

إمجالي املصروفات 

 للباب الثاني  

 النسبة املصروفة 

 للباب الثاني  

 % 89 5,480,430 % 39 35,211,100 االدارة العامة

 % 11 692,410 % 61 55,654,000 الفروع

 %100 6,172,840 %100 90,865,100 االجمالي
 

 -اإليرادات: 

حتـــى  1/1بلغـــف مجلـــة اإليـــرادات احملصـــلة بالعملـــة احملليـــة خـــالل الفـــرتة مـــن  

 -دينار، وفيما يلي بيان بهذه االيرادات: ( 1,159,500) ز، مبلم31/12/2017

 البيان القيمة )دينار(

 أتعاب فح  ومراجعة   1,065,500

 مقابل اقساط بيع سيارات من سنوات سابقة  600

 ايراد لريد سيارات  61,900

31,500  
 مقابل بيع مستندات العطاء اخلاص بتحوير وتطوير مبين الديوان بالفرناج 

 

ــلة بالعملـــــة االجنبيـــــة خـــــالل الفـــــرتة املـــــذكورة     - بلغـــــف االيـــــرادات احملصـــ

دوالر وهــي إتعــاب فحــ  ومراجعــة حســابات املصــرف اللــييب  ( 83,320)مببلــز

 اخلارجي.

بلغف االيرادات الغري احملصلة خالل السـنة واملرحلـة مـن سـنوات سـابقة مبلـز        -

 د.ل.( 1,101,250)

  - الباب الثالث )ميزانية التحول(:

مـــن أصـــل املبلـــز  م،2017دينـــار للـــديوان للعـــام  (7,000,000)لصـــي  مبلـــز  س

دينــار، هــذا وي يــتم احالــة التغطيــة     (10,000,000)املطلــوب مــن الــديوان والبــالز   

االمـر الـذي تعــذر    م،26/11/2017املاليـة هلـذه املخصصــات الـظ احيلـف للــديوان يف     

  -معه تنفيذ مشروعات الديوان اآلتي ذكرها: 

 البيان القيمة املوقف

 342,700 مشاريع منتهية   

 سلفة من حساب االمانات  بسداد قيمة سيارة س توفريها -

 سداد قيمة مولد كهربائي-

 6,457,300 مشاريع جارية 

 حتوير مبين الديوان )قيمة دفعة مقدمة( -

 اتعاب املكتب االستشاري اهلندسي-

 تنمية املوارد البشرية.-

  200,000 مشاريع جديدة 
 صيانة فروع الديوان  -

 

 خالل الفرتة موضوع التقرير إقفال احلسـابات اخلتاميـة للـديوان وفروعـه     س -

 م.31/12/2017وإحالتها إس وزارة املالية حتى 
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 م،31/12/2017ميزانيــة الــديوان حتـــى   لغــف مجلــة االلتزامــات املرتتبـــة علــى     ب -

 -دينار موزعه على النحو اآلتي: ( 1,949,790)مبلز 

  دينار                          ( 853,500)حكمها  يفالباب االول: املهايا واملرتبات وما 

  دينار( 1,096,290)الباب الثاني: املصروفات العموميـــــــة 

 د.ل( 36,893)، مبلز م31/12/2017بلغف العهد القائمة حتى  -

 -: الديوانالظ تواجه املالية الصعوبات 

ســداد أتعــاب الــديوان واشــرتاط بعضــها اعتمــاد     يفمماطلــة معظــم الشــركات   -

 ميزانياتها قبل السداد.

إحالـة التغطيـة املاليـة ملخصصـات البـابني األول والثـاني،        يفتأخر وزارة املالية  -

هــذا فضــاـل عــن عــدم   احالــة كامــل التغطيــة وفقــا للمخصصــات االمــر الــذي   

 ــري االحتياجات الضرورية للديوان.تعذر معه توفـــــــــ

ــق    - ــة )التوثيـ ــوزارة املاليـ ــة بـ ــأخر االدارات املختصـ ــات  ا–تـ ــة مرتبـ ــة( احالـ مليزانيـ

العـــاملني بالـــديوان )مبـــادرة لبنـــة( واملقابـــل النقـــدي للعـــاملني احملـــالني علـــى  

التقاعــد وتســوية مرتبــات بعــض العــاملني الــذين س التعاقــد معهــم   أو نقلــهم   

 السنة اجلارية.للديوان خالل 

عرقلــــة مصــــرف ليبيــــا املركــــزي )إدارة العمليــــات املصــــرفية( العديــــد مــــن    -

االجراءات املاليـــــــة وعلـى األخـ  الصـرف بالعملـة االجنبيـة لعـالوات السـفر         

واملبيف او صرف الصكوك الصادرة والظ متثـل استعاضـة عهـد لتسـيري العمـل      

 باإلدارة.

وملـالت التعامـل بالصـكوك لتـوفري     عدم قبول معظـم املـوردين مـن شـركات      -

السلع واخلـــــــــدمات وطلـبهم الصـرف نقـدا  لتـوفري االحتياجـات املطلوبـة وهـو         

مــا ال ميكــن توفريهــا مــن االدارة االمــر الــذي ترتــب عنــه الرفــع نســبيـا يف قيمــة  

 السلع واخلدمات الظ يتم توفريها مبوجب صكوك.  

ــن   - ــول( لسـ ــة )التحـ ــات التنميـ ــة التـــدفقات  م2017ة عـــدم تغطيـــة خمصصـ قيمـ

املاليـة الالزمــة ملباشـرة تنفيــذ أهــم مشـروعات الــديوان )حتـوير وتطــوير مــبين     

 الديوان( هذا فضال عن عدم احالة التغطية للمخصصات احملالة.

 ملوارد البشرية ا
عاجل ديوان احملاسبة االشـكالية الـظ وقعـف فيهـا أغلـب مؤسسـات الدولـة أال وهـي         

ــق   دارةعف اإلالتوظيـــف حيـــث ســـ  ــل علـــى حتقيـ ــة  إس العمـ ــدافها الفرعيـ ــد اهـ أحـ

سياسـات   وفـق  حتديـد االحتياجـات الوظيفيـة   باخلطة االسـرتاتيجية واملتمثـل يف   

سـتند إس مقـاييس القـوى العاملـة وضـمان      ت ةنتظمـ وموإجراءات سليمة وفعالـة  

 العدد الصحيح من املوظفني بالوقف واملكان املناسب وفقـا لروية الديوان  
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العمـــل علـــى إعـــادة هندســـة املـــورد البشـــري بالـــديوان مـــن خـــالل خطـــة    تواصـــل 

توظيــف متوســطة األجــل يوجــه االهتمــام خالهلــا للفجــوات النا ــة عــن حتليــل    

خـريج مـن    76 لكادر والذي ادي الي اسـتقطاب عـدد  حجم العمل الفين ومعطيات ا

واجلــدول  (2015-2012) أوائــل اجلامعــات الليبيــة بأقســام احملاســبة عــن الســنوات    

 للـديوان  العموميـة  القـوى  يف طـرأ  يالـتغري الـذ   التفصيلي التـالي يعكـس   اجلدول

   (2017-2016-2015) السنوات خالل

 السنة

اجملموع  االمجالي حاالت التقاعد حاالت النقل  عقود جديدة

 النهائي
 اداري فين اداري فين اداري فين اداري فين

1/1/2015 - - - - - - 1014 857 1871 

31/12/2015 0 0 1 2 2 14 1013 845 1858 

31/12/2016 2 3 6 4 10 5 1011 847 1858 

31/12/2017 80 4 5 0 26 12 1070 839 1909 
 

 حيف يظهر اجلدول السابق

تعزيـــــز الوظـــــائف الفنيـــــة مـــــن محلـــــة البكـــــالوريوس لصـــــ  احملاســـــبة      -

موظـف ضـمن    (73)والفاض االحتياج القـائم بـاإلدارة العامـة والفـروع   الـي      

 2علـى ان يسـد بـاقي االحتيـاج ضـمن مبـادرة لبنـة         (149) مبادرة لبنة بدال مـن 

 2017-2016باستهداف اوائل احملاسبة عن االعوام 

وفــق  املســاندة الوظــائف مــع باملقارنــة بالــديوان الفنيــة فالوظــائ نســبة زيــادة -

 االضـافية  العمـل  قـوى  علـى  باإل ـاب  نعكـس  ممـا  2015 لسـنة  املسجلة النسب

 السنوية املتوقعة(.)

املـــؤثرة علـــى االداء )الفئـــات   للكـــادر إعـــادة التـــوازن بالســـمات الدميوغرافيـــة     -

 الوظائف( – املؤهالت-الدرجات الوظيفية  –العمرية 

 التدريب 

عـــدد مـــن الـــدورات الداخليـــة ن قيـــام الـــديون يف الســـابق بـــالتخطيط لبـــالرغم مـــ

ــا ي تنفــــذ وفقــــا ل  تدريبيــــة السياســــة لواخلارجيــــة ألعضــــائه وموظفيــــه اال انهــ

لــدم رؤيــة الــديوان بســبب عــدم لصــي  مــوارد كافيــة إال ان  املطلوبــة والــظ 

ــن مــــ       ــا مــ ــ  هلــ ــا خصــ ــتفادة ممــ ــف يف االســ ــدريب جنحــ ــيطة ادارة التــ وارد بســ

 وبإمكانيات كوادرها يف تنفيذ العديد من االنشطة التدريبية على النحو التالي:

ــام   - ــاطها للعـ ــرامج   م2017باشـــرت ادارة التـــدريب نشـ ــالرتكيز علـــى بـ وذلـــك بـ

التطوير الذاتي وتوسيع قاعدة املشـاركني بهـا مـن خمتلـف الفئـات الوظيفيـة       

 بالديوان.
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( مـــن أوائـــل خرجـــي اجلامعـــات الليبيـــة  إدارة التـــدريب برنـــامج )لبنـــة  نفـــذت -

وي الكفــاءات العاليــة للحصــول علــى    نني اجلــدد ذبأقســام احملاســبة مــن املعيــ   

 .دبلوم الرقابة املالية

قامــف إدارة التــدريب بــأبرام اتفــاق مــع املركــز الــوطين للغــات لتــوفري بــرامج      -

االحتياجـات  باعتبارهـا أحـد   تدريبية يف جمال اللغة االجنليزية طويلـة األمـد   

 األساسية ملوظفي الديوان.

ي تغفل االدارة فتح اجملال امام تعزيز البعد املعريف يف جمال املهنـة مـن خـالل     -

ــاني    اتاحـــة الفرصـــة بالدراســـة االكادمييـــة واملهنيـــة، اجلـــداول والرســـم البيـ

        التالي يوضح احلصيلة التدريبية خالل السنة.

 عدد املتدربني نوع النشاط

 41 جمانية قصرية ملليةدورات 
 98 قصرية مللية لوظفي االمن واالستقبالدورات 

 37 )دورات تدريبية(نشاط التدريب الداخلي 
 3 )تفر  جزئي( الذاتيدورات التطوير 
 9 )تفر  كامل( الذاتيدورات التطوير 

 13 دراسة )تفر  جزئي(
 2 دراسة )تفر  كامل(

 76 دبلوم الرقابة احلكومي 
 33 اللغة االجنليزية

 

متكامــل لتنميــة مهــارات انتهــاج مبــدا التــدريب بشــكل اس لتحــول وتســعى االدارة ل

قـدراتهم علـى أسـاس خمطـط اسـرتاتيجي لعـدد مـن السـنوات املتتاليـة          العاملني و

 التالي:    العمل الرقابي كما هو وارد بالشكل واملرتابطة لتغطي جماالت 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 السنويالتقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

909 

 

 
 

 شؤون العاملني 

م متثــل يف 2017االحصــائية العدديــة لنشــاط ادارة شــؤون العــاملني خــالل العــام 

 االعمال التالية:

 العدد االجراء

 حركة 13000 بيانات منظومة شؤون العاملني 

  4033 ترصيد االجازات السنوية  

  104 إضافة موظفني جدد

 - متابعة حركة الصندوق 

  579 الاد اإلجراءات القرارات الصادرة 

تنظيم وحتليل حركة االجازات املرضية واحتساب معدل 

 اإلجازات وفق ملعدل برادفورد
 2418   

 42 إمتام اإلجراءات اإلدارية يف جمال التقاعد

 56 إمتام اإلجراءات اإلدارية يف جمال البطاقات ضمانيه

 319  2017إمتام عمليات إجراءات الرتقيات لسنة 

  

 مكتب املتابعة
عدد مهام الزيارات امليدانية للجهات املختلفة الظ قـام بهـا قسـم املتابعـة بلغـف       -

زيــارة كمــا بلغــف عــدد الرســائل الــظ س متابعتهــا والوقــوف علــى مــدى        239

 60رســالة تــبني للمكتــب انــه س االخــذ بعــدد  102الــاذ اجــراءات بشــأنها بلغــف 

 منها فقط كما يوضح اجلدول التالي:
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عدد 

 املراسالت

عدد زيارات 

 املتابعة
منجز من 

 اجلهة
غري 

 منجز

102 239 60 42 

 

 منها فقط. 23مراسلة س الرد على  67كما بلغف املتابعات الداخلية عدد  -

 م2017امجالي املوضوعات احملالة لإلدارات العامة واملكاتب الفنيـة خـالل العـام     -

 موضوع، تفصيلها كما يبني اجلدول التالي: 20976بلغف 

 االدارة
امجالي 

 املوضوعات

 املنجز

حتف 

 االجناز

 للمتابعة للعلم

حتف 

 العرض

 5 17 2407 300 900 3629 االدارة العامة لفح  حسابات العامة

 23 1 1179 149 639 1991 االدارة العامة لفح  حسابات الشركات

االدارة العامة لفح  حسابات اهليئات 

 واملؤسسات
2973 616 200 2137 3 17 

 60 2 456 26 117 661 االدارة العامة لفح  حسابات العسكرية

 0 1 696 33 253 983 االدارة العامة لفح  حسابات الطاقة

االدارة العامة لفح  حسابات العقود 

 ومتابعة املشروعات
2363 572 258 703 115 715 

 1 2 1371 201 854 2429 املكتب القانوني

 18 2 642 151 206 1019 اهليئة االستشارية

 1086 31 90 26 14 1247 مكتب متابعة بند املرتبات

 446 2 209 121 48 826 مكتب املخالفات املالية

 272 4 1320 34 1225 2855 االدارة العامة للموارد البشرية

 2643 180 11210 1499 5444 20976 االجمالي
 

 

 م2017االدارات واملكاتــب اخلدميــة بلغــف املوضــوعات احملالــة إليهــا خــالل العــام   -

 موضوع تفصيلها كما يوضح اجلدول التالي: 10200

 االدارة
امجالي 

 املوضوعات

 املنجز

حتف 

 االجناز

 للمتابعة للعلم

حتف 

 العرض

 1633 0 143 11 28 1815 مكتب التفتييف واجلودة

 37 1 645 23 52 758 واملعلوماتاالدارة العامة للتخطيط 

 4 85 194 3 49 335 مكتب االتصال والتعاون الدولي

 272 4 1320 34 1225 2855 االدارة العامة للموارد البشرية

 - - - - - 2493 االدارة العامة للشؤون المالية

 - - - - - 1557 االدارة العامة للشؤون االدارية والخدمات

 - - - - - 387 المعلوماتمكتب تقنية 

 1946 90 2302 71 1354 10200 االجمالي

 

مراســلة اجنــز منهــا عــدد    3558بلغــف املراســالت احملالــة لفــروع الــديوان عــدد     -

 موضوع. 1496
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 تقنية املعلومات
 تطوير وحتديث البنية التحتية لشبكات تقنية املعلومات واالتصاالت بالديوان.

 وصف العمل املنجز  املشروع ت

1 

ــبكة   ــتحداث الشـــــــــ ــروع اســـــــــ مشـــــــــ

احلاســـــوبية واالتصـــــاالت اهلاتفيـــــة  

مببنــى االدارات الفنيــة املالصــق ملقــر  

 االدارة العامة للديوان.

 مرحلة تثبيف املسارات البالستيكية على كامل املبنى. -
 مرحلة مترير الكوابل والتوزيع على املكاتب. -
مركـــز البيانـــات اس   مرحلـــة توصـــيل اخلطـــوط الرئيســـية مـــن       -

 جممعات الرئيسية باملبنى.
 مرحلة تفعيل منظومة ادارة املراسالت. -
 مرحلة تفعيل منظومة التكليفات واملهام الرقابية. -
 مرحلة توزيع خدمة االنرتنف ملدراء االدارات العامة. -
 مرحلة توزيع اخلطوط اهلاتفية الداخلية واملباشرة. -

2 

 

صــيانة الشــبكة الالســلكية اخلاصــة   

بتوزيــع خدمــة االنرتنــف داخــل مقــر   

 االدارة العامة للديوان. 

 تطوير شبكة االنرتنف بالطابقني السابع والثامن باملبنى الرئيسي. -
 س استبدال مجيع نقاط الوصول القدمية بأخرى جديد. -

3 

ــديوان داخــل      الــربط الشــبكي ملقــار ال

ــب    ــرابلس. )مكتـــ ــة طـــ ــاق مدينـــ نطـــ

مكتب التفتـييف  -متابعة بند املرتبات

 واجلودة(.

س الربط الشبكي عـن طريـق كابـل االليـاف البصـرية مـن مقسـم         -

 ميدان اجلزائر اس مركز بيانات الديوان بالظهرة.
س الربط الشبكي عـن طريـق كابـل االليـاف البصـرية مـن مقسـم         -

 زاوية الدهماني اس مركز بيانات الديوان بالظهرة.

4 

ــة   منظومــة  كــامريات املراقبــة املرئي

ــديوان بزاويــــــة     ــرتاحة الــــ ــر اســــ ملقــــ

الــــــدهماني، ومقــــــر فــــــرع الــــــديوان  

 طرابلس.

ــر       - ــة وداخليـــة مبقـ ــامريات مراقبـــة خارجيـ ــب شـــبكة كـ س تركيـ

 اسرتاحة الديوان زاوية الدهماني.

س تركيب شبكة كامريات مراقبة بفرع الديوان طرابلس مبقـره   -

 بسوق اجلمعة.

5 

ــر   ــربط الشــــــبكي لفــــ ع الــــــديوان الــــ

 .VPNمصراته باستخدام تقنية 

س التنفيـــذ بـــربط قســـم احملفوظـــات بفـــرع الـــديوان مصـــراته مـــع    -

 مركز بيانات الديوان وتفعيل منظومة ادارة املراسالت

6 

مشـــروع تزويـــد مقـــر االدارة العامـــة  

 خبدمة االنرتنف عالية السرعة

ة عـــن طريـــق س تزويـــد الـــديوان خبدمـــة االنرتنـــف عاليـــة الســـرع -

 ميجا من شركة احلداثة. 12بسرعة كابل االلياف البصرية 
مــن شــركة ليبيــا لالتصــاالت   ميجــا 2س تزويــد الــديوان بســرعة   -

 والتقنية.

7 

تزويد مقر اسرتاحة الديوان خبدمة 

 االنرتنف عالية السرعة

ميجـا بايـف    4س تزويد مقـر االسـرتاحة خبدمـة االنرتنـف بسـرعة       -

 لعاملية لتقنية املعلومات.من شركة احلداثة ا

8 

ــع عــدد     تنفيــذ شــبكة الســلكية بتوزي

( نقطـــة شـــبكة مبقـــر اســـرتاحة  32)

ــف     ــة االنرتنــ ــع خدمــ ــديوان لتوزيــ الــ

 لكامل املبنى.

 س توزيع نقاط الوصول و ميع كوابلها وربطه خبط االنرتنف -

9 

تنفيــذ شــبكة حاســوبية مبقــر مكتــب  

متابعـــــة بنـــــد املرتبـــــات باســـــرتاحة     

 زاوية الدهمانيالديوان 

س توزيـع مجيــع نقــاط الشــبكات علـى مجيــع احلجــرات املخصصــة    -

 للمكتب.
س تركيــب مــوزع شــبكي خــاص بهــذه احلجــرات وربطــه مبعــدات       -

 الربط الشبكي ملركز بيانات الديوان
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 الربجمة ونظم املعلومات اآللية بالديوان.

 وصف العمل املنجز املنظومة ت

1 

تطوير منظومة ادارة 

املراسالت وتفعيلها جبميع 

االدارات العامة والفرعية 

 واملكاتب بالديوان.

ــة      - ــاإلدارات العامـ ــة بـ ــدراء االدارات الفرعيـ ــتوى مـ ــى مسـ ــام علـ ــل النظـ تفعيـ

 واالقسام باملكاتب.

2 

استحداث موقع الديوان على 

شبكة املعلومات الدولية 

 مبواصفات عالية

الربجميـة املتعـارف عليهـا مـع     س تصميم املوقع بأحدث الطـرق واالسـاليب    -

 االخذ يف االعتبار محاية املوقع من االخرتاقات اخلارجية

 -س تضمني اخلدمات االلكرتونية باملوقع النحو التالي:  -

 االستفسار عن العقود من قبل اجلهات او الشركات املنفذة. -
 متابعة تنفيذ الرقم الوطين يف بند املرتبات. -
 واجهة التوظيف -

3 

اجلهات اخلاضعة منظومة 

 لفح  ومراجعة الديوان

س تصـــميم النظـــام حلفـــظ البيانـــات وارشـــفة امللفـــات الدائمـــة للجهـــات         -

 اخلاضعة لفح  الديوان وتقارير الفح  واملراجعة من االدارات الفنية.

4 

منظومة ارشفة الكتب 

مبكتبة الديوان وتنظيم 

 االعارة باملكتبة

 بناء على طلب من مدير عام مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية   -

 س تصميم وتنفيذ نظام ألرشفة مجيع عناوين الكتب املتواجدة باملكتبة. -

-  

5 

منظومة توثيق وارشفة 

 املخالفات املالية

س تصـــميم النظـــام ألرشـــفة ملفـــات املخالفـــات املاليـــة احملالـــة مـــن مكتـــب   -

 املخالفات  

 الصادرة عن رئيس الديوان. حفظ املراسالت -

6 

منظومة ارشفة أعمال 

 اللجان الفنية

س تصميم منظومة ألرشـفة ملفـات اللجـان الفنيـة املؤقتـة والدائمـة وهـي         -

 تعمل بإدارة التوثيق باإلدارة العامة للتخطيط واملعلومات

7 

تفعيل نظام مراجعة 

الدفعات باإلدارة العامة 

 للعقود ومتابعة املشروعات

تصــميم النظــام حبيــث يــتم اســتخراج التقــارير واالحصــائيات للــدفعات   س  -

املتأخرة ونسبة االجناز وتقيـيم املـراجعني وكـذلك حتديـد نتيجـة الدفعـة       

بشـكل آلـي واصـدار رسـالة للجهـة وس ربطهـا بـاملوقع االلكرتونـي لالطـالع          

 على نتائج فح  الدفعات.

8 

منظومة متابعة التفويضات 

اخلاصة باجلرحى 

 .ملصابني باخلارجوا

س تصــميم املنظومــة بنــاء علــى الزيــارة ملقــر الســفارة الليبيــة بــأنقرة ســنة      -

واللقاء مع السـيد املراقـب املـالي بالسـفارة وس حتليـل املنظومـة وس        م2015

 تركيبها بإحدى االجهزة اخلاصة بالسفارة.

9 

منظومة مراجعة القوائم 

 املالية للشركات 

ــاء    - ــة   صـــممف املنظومـــة بنـ ــيد/ مـــدير مكتـــب حوكمـ ــى طلـــب مـــن السـ علـ

 الشركات ومراجعة قوائمها املالية.

حبيـــث يـــتم ادارة ومتابعـــة العمـــل باملكتـــب منـــذ اصـــدار التكليـــف للفنـــيني   -

 واملراجعني وارشفة مجيع املعامالت وصوالـ  للتقرير النهائي.

 

 -تقديم الدعم الفين لإلدارات واملكاتب وفروع الديوان: 

 املشروع ت

 الصيانة الدورية لألجهزة احلاسوبية وملحقاتها 1

 املتابعة مع شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية فيما خي  اجلهاز الرئيسي املخص  للديوان واملتواجد بالشركة 2

 النس  االحتياطي للبيانات املتواجدة مبركز البيانات 3

 وكابل االلياف البصرية املخص  للديواناملتابعة مع شركة هاتف ليبيا لصيانة خطوط الربط الشبكي  4

 الدعم الفين لقسم جوازات ديوان احملاسبة وهيئة الرقابة االدارية 5

 دعم الفروع خبدمة االنرتنف 6

 دعم اللجان الفنية باألجهزة احلاسوبية وملحقاتها وخدمة االنرتنف وتوفري مستلزمات التشغيل 7

 االنرتنف واي ماكس على احلساب الشخصي تزويد موظفني واعضاء الديوان خبدمة 8
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 -م: 2018 اجلاري استكمال تنفيذهاواملشروعات املنظومات 

 املنظومة ت

1 
 استحداث نظام التكليفات واملهام الرقابية.

2 
 )املنصة االلكرتونية( تنفيذ البوابة االلكرتونية للديوان.

3 
 اعادة تصميم وتنفيذ منظومة املرتبات واملراجعة.

4 
 منظومة مراجعة القوائم املالية للشركات

5 

تقييم االدارات تطوير منظومة ادارة املراسالت واستكمال اجلزئيات اخلاصة بتنفيذ الربيد واستحداث تقارير 

 وتفعيل الواجهات اخلاصة مبدراء االدارات العامة واملكاتب ومدراء الفروع.واملكاتب والفروع 

 مصراته( مبركز بيانات الديوان.-سبها-بنغازي –وان الرئيسية )طرابلس الربط املباشر لفروع الدي 6

 الربط الشبكي مع مشروع الرقم الوطين للوصول اس قاعدة البيانات اخلاصة بالرقم الوطين 7

 الربط الشبكي مع مركز التوثيق واملعلومات بوزارة املالية  8

 دعم فروع الديوان واالدارات العامة واملكاتب واللجان الفنية بتوريد اجهزة احلاسب االلي وملحقاتها  9

 

 مركز البحوث والدراسات
 -نشطة احمللية: ألاوالو: ا

 حلقــــة نقـــا  حــــول  م2017/ 11/ 21نظـــم بــــاإلدارة العامـــة للــــديوان بتـــاري      -

مناقشــة وحتليــل ملتويــات يف دولــة ليبيــا س خالهلــا  االقتصــاد الكلــي واملاليــة

عـن االقتصـاد الكلـي واملاليـة العامـة يف ليبيـا والصـادر يف         يتقرير البنـك الـدول  

وقــد خلصــف احللقــة لعــدد مــن النتــائج والتوصــيات أهمهــا عــدم     م2017يوليــو 

دقــة عــدد مــن البيانــات الــواردة بــالتقرير ومنهــا نســب النــاتج احمللــي االمجــالي   

ــارة إس لإل  ــخم ودون اإلشـ ــاد   والتضـ ــة لالقتصـ ــة واجلوهريـ ــالحات العميقـ صـ

اللييب والـظ يتطلـب تنفيـذها علـى مراحـل طويلـة االجـل واالكتفـاء بعـرض          

 مقرتحات يف جمملها عامة.    

نظـــم مركـــز البحـــوث والدراســـات االســـرتاتيجية بالتعـــاون مـــع ادارة متابعـــة  -

ــق     ــوم املوافـ ــاري  اليـ ــة عمـــل بتـ تناولـــف  ،م10/10/2017تنفيـــذ املشـــروعات ورشـ

رقابـة فعالـة علـى األداء البيئـي وفقــا       املراجعة البيئية ودور الديوان يف حتقيـق 

وقدمف خالهلا ورقـظ عمـل األوس تناولـف    ملعايري أجهزة الرقابة املالية العليا، 

اإلطار العـام للمراجعـة البيئيـة وفـق للمنهجيـات الـظ أقرتهـا جمموعـة عمـل          

ــادل امل     ــة تب ــة التابعــة للجن ــة البيئي ــف    الرقاب ــة ملنظمــة اإلنتوســاي.  وتناول عرف

الورقة الثانية دور الديوان يف حتقيق رقابة فعالة علـى األداء البيئـي مـن واقـع     

حالة عملية س عرضها خالل الورشة وقد خلصـف الورشـة إس جمموعـة مـن     

التوصــيات أهمهــا ضــرورة تفعيــل القــوانني واللــوائح اخلاصــة حبمايــة البيئــة،   

الفنيـة واسـتحداث مكتـب بالـديوان يعنـى باملراجعـة        وتدريب وتأهيل العناصـر 

البيئيـــة. وتفعيـــل دور الـــديوان يف القيـــام بعمليـــات مراجعـــة شـــاملة للقضـــايا   

البيئيـة. وضـرورة العمــل علـى اصــدار ارشـادات ومعـايري ميكــن االعتمـاد عليهــا       

 .يف املراجعة البيئية
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ــوم املوافــق  بــاإلدارة العامــة للــديوان  نظــم  - ورشــة عمــل   م26/9/2017بتــاري  الي

. م2016لســـنة  (4)تناولـــف نظـــام الصـــكوك اإلســـالمية يف ضـــوء القـــانون رقـــم  

والئحته التنفيذية ومبشاركة عدد من املختصني بسـوق املـال اللـييب بصـفته     

اجلهــة الــظ يــتم فيهــا تــداول األوراق املاليــة خالهلــا وقــد خلصــف الورشــة إس     

ســـوق املـــال ورفـــع الـــوعي  عـــدد مـــن التوصـــيات أهمهـــا ضـــرورة تفعيـــل هيئـــة  

اجملتمعي ألهمية نظام الصكوك اإلسالمية ودورهـا يف الـدفع بعجلـة التنميـة     

 االقتصادية ومتويل العجز يف املوازنات العامة لدولة الليبية.

شــارك وفــد مــن الــديوان يف فعاليــات املائــدة املســتديرة والــظ نظمتهــا مجعيــة      -

يف خالهلـا اليـات تطبيـق مفـاهيم     ونـوق  م25/07/2017الشـفافية الليبيـة بتـاري     

احلوكمة الرشيدة بوحدات احلكم احمللـي واسـتعرض ممثلـي الـديوان خـالل      

ــات      ــفافية يف املؤسسـ ــان والشـ ــز االفصـ ــال تعزيـ ــديوان يف جمـ ــة الـ ــدة  ربـ املائـ

 العامة للدولة الليبية باعتبارها اهم مرتكزات احلوكمة الرشيدة.  

زمـة  أتناولـف   م20/07/2017  بتـاري   نظم باإلدارة  العامة للديوان حلقـة نقـا   -

السيولة الظ مير بها القطاع املصريف   وتـداعياتها علـى االقتصـاد اللـييب وقـدم       

مــن قبــل مــدير االدارة العامــة لفحــ  احلســابات   خــالل احللقــة ورقــظ عمــل 

وقــد خلصــف احللقــة جملموعــة مــن  العامــة ومــدير ادارة التخطــيط التشــغيلي

ــا تفعيـــل ا  ــا يكفـــل وحتقيـــق االهـــداف   التوصـــيات أهمهـ لسياســـات النقديـــة مبـ

االقتصادية وبالتنسيق مـع اجلهـات احلكوميـة املسـؤولة عـن تنفيـذ السياسـات        

ــة       ــيم مهنـ ــة  .وتنظـ ــادية العامـ ــة االقتصـ ــار السياسـ ــة ويف اطـ ــة والتجاريـ املاليـ

الصــرافة والــظ متــارس بشــكل عشــوائي حاليــا مــن قبــل مكاتــب الصــرافة غــري    

ــامي ظــاهرة املضــاربة مــن خــالل تنظــيم مــنح       املرخصــة والــظ ســاهمف   يف تن

الرتاخي  وفرض رقابة صارمة على احلواالت الغـري الرمسيـة الـظ تـتم عـن      

ــرار         ــة. وإق ــع االلكرتوني ــامج نقــاط البي طريــق هــذه املكاتــب. ودعــم ثقافــة برن

 .نظام احلسابات السرية املشفرة لكبار العمالء

يف ورشــة العمــل الـــظ      العقــود شــارك الــديوان ممــثال يف مــدير ادارة فحــ        -

ــاري        ــرابلس بتــ ــة طــ ــة جبامعــ ــة اهلندســ ــا كليــ ــول  م07/03/2017نظمتهــ حــ

وقـدم ممثـل الـديوان     الفنيـة واالقتصـادية واملاليـة    اثرياتهـ أاملشاريع املتوقفة وت

خالهلـــا عـــرض لآلثـــار املرتبـــة للمشـــاريع املتوقفـــة علـــى الوضـــع االقتصـــادي   

 يوان هلذا امللف.لدولة الليبية من واقع متابعة الد

شـــارك الـــديوان يف ورشـــة العمـــل الـــظ نظمتهـــا االكادمييـــة الليبيـــة بتـــاري     -

والــظ تناولــف املختنقــات احلاليــة لالقتصــاد اللــييب ومقرتحــات      م06/03/2017

معاجلتها والظ خلصف جملموعـة مـن التوصـيات مـن أهمهـا ضـرورة التنسـيق        

ــة    ــة بتنفيـــذ السياســـات املاليـ  ثوالتجاريـــة والنقديـــة. وحـــ بـــني اجلهـــات املعنيـ

األجهـــزة التنفيذيــــة علـــى التواصــــل مــــع املؤسســـات البحثيــــة واألكادمييــــة    

 لدعمها يف الاذ القرارات املتعلقة بالشأن االقتصادي.
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 ثانيا: االنشطة الدولية:

ــات       - ــوث والدراســـ ــز البحـــ ــدير مركـــ ــثال يف مـــ ــبة ممـــ ــوان احملاســـ ــارك ديـــ شـــ

والسـبعني للجنـة الدائمـة لشـؤون جملــة     االسـرتاتيجية يف االجتمـاع اخلـامس    

بالعاصـمة   عقد مبقر األمانـة العامـة ملنظمـة األربوسـاي     الرقابة املالية والذي

ــن     ــرتة مــ ــالل الفــ ــية خــ ــه م22/12/2017اس  18التونســ ــادة   وس فيــ ــيم املــ حتكــ

املقـال املقـدم    اخـتري وقـد   العلمية والفنية للعـدد الواحـد والسـبعون مـن اجمللـة،     

احملاسـبة اللـييب للتنبيـه    ر ديـوان  ول التصـورات املسـتقبلية لـدو   قبل للـديوان حـ  

مــن خمــاطر حــدوث أزمــات ماليــة للنشــر يف العــدد القــادم بعــد أن حصــل علــى   

 ة.على درجة تقييم من هيئة حترير اجمللأ

شـــارك الـــديوان يف فعاليـــات املائـــدة املســـتديرة حـــول املباحـــث اجلنائيـــة والـــظ   -

 15/5/2017-11للمســاعدة خــالل الفــرتة مــن    نظمتهــا بعثــة االحتــاد االوروبــي  

ــدور       ــف بـ ــا وس التعريـ ــدة يف ليبيـ ــم املتحـ ــة االمـ ــو بعثـ ــا ممثلـ ــر فعاليتهـ وحضـ

ــادل املعلومــات والتعــاون       ــارات واحلاجــة لتب الــديوان يف مكافحــة الفســاد واخلي

 جماالت املساعدة يف الدعم الفين.الدولي و

 م31/12/2017إدارات ومكاتب وفروع الديوان كما هي يف 

 الصـــــــــــــــــــــفة االســــــــــــــــــــــــــم ر. ت

 رئيس ديوان احملاسبة خالد أمحد شكشك 1

 وكيل ديوان احملاسبة عالءالدين منصور املسالتي 2

 مدير االدارة العامة لفح  احلسابات العامة   مصطفي عمر امحد االمسر  3

 مدير االدارة العامة لفح  اهليئات واملؤسسات رضاء املمد سعيد قرقاب  4

 مدير االدارة العامة لفح  احلسابات العسكرية واالمنية  امحد ملمد علي العمامي  5

 مدير االدارة العامة لفح  حسابات الطاقة  منصور خليفة املوفق اهلمالي 6

 مدير االدارة العامة لفح  حسابات الشركات    معتوق علي معتوق 7

 مدير االدارة العامة لفح  العقود ومتابعة املشروعات  خريي عزالدين خريا  الفقي  8

 مدير االدارة العامة للتخطيط واملعلومات   أنيس ونيس اجملربي 9

 مدير االدارة العامة للشؤون املالية   خالد عبدالسالم خليفة قن  10

 مدير االدارة العامة للموارد البشرية  عادل مفتان عبدالعزيز القصار 11

 مدير االدارة العامة للشؤون االدارية واخلدمات مجال املمد  ملمد البرية  12

  رئيس الديوان مدير مكتب اهيم محيدة بزيزيرعبداملنعم اب 13

  التفتييف واجلودة مدير مكتب طارق علي أبوهدرة 14

  الشؤون القانونية  مدير مكتب يوسف عمر ملمد كلييف 15

  املراجعة الداخلية  مدير مكتب إبراهيم ملمد أبوزريبة 16

  املتابعة مدير مكتب نورالدين ملمد ابراهيم شهوب 17

 مدير مكتب االتصال والتعاون الدولي  يوسف خليفة اغليليب 18

 رئيس اهليئة االستشارية باسط رمضان جبوع 19

  وكيل الديوان  مكتبمدير  بشري عمر ملمد غنية 20

 مدير مركز البحوث والدراسات طارق مصطفى ملمد احلطاب 21

  املخالفات املالية  مدير مكتب عبد العاطي ملمد خليفة ابوفارس 22

  مراجعة بند املرتبات مدير مكتب الشريف يوسف عقوب هليل 23

 مدير مكتب حوكمة الشركات رافع ملمد علي الشاو  24

  تقنية املعلومات  مدير مكتب الشنشان رمضان الساكفعامر  25

 مدير فرع طرابلس الصديق ملمد ملمد عطية 26
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 الصـــــــــــــــــــــفة االســــــــــــــــــــــــــم ر. ت

 مصراته فرعمدير  علي ملمد الشامي 27

 مدير فرع زوارة نوري ملمد عمر زراقة 28

 مدير فرع ترهونة / مسالته ملمد املمد ملمد التومي  29

 فرع طربقمدير  انيس ملمد ونيس ملمد اجملربي 30

 مدير فرع سرت حسني فتحي حسني زقالم  31

 مدير فرع القبة سيف النصر مجعة شعيب القطعاني 32

 مدير فرع اجلبل االخضر عبدالعزيز ملمد عبداجلليل فضيل 33

 مدير فرع درنة خري ا  حسن سليمان الكوا  34

 مدير فرع اجلفرة العالم اخري  ملمد عبداجلليل 35

 مدير فرع وادي الشاطي امحد ابراهيم منصور املربوك 36

 مدير فرع الكفرة ما شاء ا  غيث ابراهيم بو سدينة 37

 مدير فرع اجدابيا عماد الدين ملمد عبدا  شحات 38

 مدير فرع باطن اجلبل علي ضو املدني اخلنجاري 39

 مدير فرع املرقب عبدا  ملمد امحد ابوغالية 40

 مدير فرع املرج ادريس فضل ا انور عثمان  41

 مدير فرع مزدة  منصور ملمد ابراهيم خليفة عمارة 42

 مدير فرع غدامس عادل عبدالقادر اجلليدي بشري 43

 مدير فرع صرباته / صرمان وسام بشري اهلادي الطيب 44

 مدير فرع الواحات  مرعي خليفة رجب الرضاع 45

 غات مدير فرع رمضان امحد ملمد موسي  46

 مدير فرع االصابعة جنيب فتحي علي املقطوف 47

 مدير فرع بين وليد ملمد املربوك عبدا  ياقة 48

 مدير فرع االبيار ناجي ملمد معيوف حسني 49

 مدير فرع نالوت مصطفي املمد مسعود الراقوبي 50

 يفرن زنتان /  مدير فرع ملمد عبدالسالم خليفة الغولة  51

 مدير فرع سبها سعيد علي ساي الزويعبدالقادر  52

 مدير فرع بنغازي ميلود صاا عياد العرييب 53

 مدير فرع زلينت عبدالغين ملمد صاا عرييب 54

 مدير فرع العجيالت صالن الدين مصطفي علي القريض  55

 مدير فرع جادو صاا حيي ابراهيم بتية 56

 الزاويةمدير فرع  عبدالكريم علي ملمد زايد 57

 مدير فرع اجلفارة ابراهيم مسعود الشارف ساي  58

 مدير فرع غريان ابوبكر املربوك مفتان املربوك  59

 مدير فرع اجلميل  الناجح سويسي سعيد الصابري  60

 مدير فرع مرزق ابوبكر امحد عبدالوهاب بشري 61

 مدير فرع وادي االجال بشري امحد الشادلي صاا  62
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 اخلـــامتـــة
يف اخلتــام، يضـــل هـــذا العمـــل جهـــدـا إنســانيـا متواضـــعـا حيـــوي اخلطـــأ والنســـيان،   

والــديوان إذ يضــعه بــني يــدي اجملتمــع وســلطات الدولــة ليكــون عونـــا يف اإلصــالن    

ودافعــا للمضــي قــدما  ــو التنميــة والتطـوير، ويأمــل أن يكــون قــد وفقــق يف إجنــاز   

بيــة خــالل هــذا العــام الصــعب، ويؤكــد علــى    جــزءا مــن مهامــه التنظيميــة والرقا 

االســتمرار يف ذات السياســات الــظ ألــزم نفســه بهــا يف تنفيــذ خططــه ورؤيتــه مــن     

خـالل االصــالحات الداخليــة وممارسـة املهــام الرقابيــة بكفـاءة وفاعليــة واقتصــاد،    

ويتمنى مـن ا  أن يصـدر التقريـر التـالي والـبالد يف أحسـن حـااـل وأن يعـم األمـن          

تقرار ربــوع الــوطن، وأن يــنعم الشــعب اللــييب خبرياتــه ومقدراتــه بعيــدـا عــن  واالســ

 املنغصات، وتتحقق التنمية املستدامة الظ يطمح إليها،

 حفظ ا  وطننا

 والسالم عليكم،،،،،،


